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Anotace 

Diplomová práce je zaměřena na produkty po spalování uhlí. Popílek (a další 

produkty po spalování) ve směsi s vodou vytváří granulát. Granuláty mají své uplatnění ve 

stavitelství jako zásypové materiály. Jednou z možností využití granulátů je jako zpevněný 

zásypový materiál. Zpevněný zásypový materiál je certifikovaným výrobkem. Diplomová 

práce v teoretické části se zaměřuje na popis produktů po spalování fosilních paliv a také 

na certifikaci nových produktů. V experimentální části jsou popsány pokusy s granuláty a 

vyhodnoceny jejich vhodnosti jako zpevněný zásypový materiál. 

 

Klíčová slova: popílek, granulát, zpevněný zásypový materiál, certifikace, zrání pod 

vodou 

 

Annotation 

The diploma thesis is focused on coal combustion products. Fly ash (and other coal 

combustion products) in water mixture creates granulate. Granulates are used in civil 

engineering as backfill materials. Solidified backfill material is one possibility of granulate 

use. Solidified backfill material is a certified material. The theoretical part of the diploma 

thesis is aimed to coal combustion product description and certification of new products. 

Granulate testing and evaluation of their applicability / suitability as solidified backfill 

material is described in the experimental part. 
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1 Úvod 

Staré důlní dílo je definováno v horním zákoně jako důlní dílo v podzemí, které je 

opuštěno a jehož původní provozovatel ani jeho právní nástupce neexistuje nebo není znám. 

Česká geologická služba - Geofond je pověřena Ministerstvem životního prostředí vést registr 

starých důlních děl ve smyslu § 35 ČNR č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného 

bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §§ 1, 2 vyhlášky MŽP ČR č.363/1992 

Sb., o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru. 

Rozlišují se: 

 stará důlní díla (SDD) dle definice v § 35 horního zákona, 

 opuštěná průzkumná důlní díla (OPDD), provozovaná ze státních prostředků v 

rámci geologického průzkumu, která nebyla po ukončení prací předána těžbě, 

 opuštěná důlní díla (ODD), díla mimo provoz, která mají svého majitele nebo 

jeho právního nástupce, 

 ostatní objekty (jiné), většinou podzemní prostory, které byly vyraženy za 

jiným účelem než pro těžbu a průzkum nerostných surovin. 

K 1. 1. 2012 bylo evidováno Českou geologickou službou 2650 starých a opuštěných 

důlních děl na území České republiky. [1] Jejich skladba je patrná z obrázku 1. 

 

 

Obrázek 1. Zastoupení jednotlivých kategorií starých důlních děl na území ČR [1] 

http://www.geofond.cz/cms/soubory/statni-geologicka-sluzba/docs/35parag.doc
http://www.geofond.cz/cms/soubory/obecne/44sb1988.doc
http://www.geofond.cz/cms/soubory/statni-geologicka-sluzba/docs/1a2parag.doc
http://www.geofond.cz/cms/soubory/obecne/363vy1992.doc
http://www.geofond.cz/cms/soubory/obecne/363vy1992.doc
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Území severozápadních Čech je známé svojí hornickou činností, i když spíše 

povrchovým dobýváním hnědého uhlí, ale i v této oblasti se nachází hlubinná důlní díla 

různého stáří. Na obrázku 2 jsou vyobrazena známá důlní díla v okolí Mostu. Jedná se vesměs 

o stará důlní díla. 

 

 

Obrázek 2. Důlní díla v severočeské pánvi [2] 

 

 

Sanace těchto důlních děl je závislá na geologických podmínkách a ne vždy ji lze řešit 

jednoduchým způsobem. Jednou z možností je využití vedlejších energetických produktů po 

spalování fosilních paliv, kdy je lze využít jako zpevněného zásypového materiálu. Tento 

zásypový materiál je certifikovaným výrobkem dle platné legislativy a představuje jedno 

z odvětví, kdy je možno tyto VEP velkoobjemově využívat. 
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2 Cíl práce 

Cílem diplomové práce je popsat vedlejší energetické produkty po spalování fosilních 

paliv, hlavně popílky a jejich využívání v hornictví při likvidaci starých důlních děl. Zároveň 

bude popsána legislativa vztahující se k problematice využívání těchto produktů jako 

certifikované výrobky. Experimentální část je zaměřena na laboratorní testování vybraných 

produktů po spalování fosilních paliv v souladu s certifikací nového výrobku. 
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3 Vedlejší energetické produkty 

Energetický průmysl zahrnuje těžbu paliv, výrobu koksu, plynu, elektřiny, výrobu a 

rozvod tepla. Hlavním palivem v ČR je uhlí, které tvoří asi 90 % všech energetických zdrojů. 

Podíl uhlí na palivoenergetické bilanci je téměř 60 %. V ČR se těží hnědé a černé uhlí. Hnědé 

uhlí se těží převážně povrchovým způsobem v severozápadních Čechách. Povrchová forma 

těžby je velmi nešetrná vůči krajině, a proto je v ČR postupně utlumována. Hnědé uhlí se 

používá hlavně při výrobě elektrické energie. V minulosti bylo okolí hnědouhelných 

elektráren silně znečištěno, ale po technickém dovybavení elektráren v devadesátých letech 

20. století se škodlivé emise výrazně snížily. Černé uhlí se v ČR těží převážně na severní 

Moravě v oblasti kolem města Ostrava a Karviná. Toto uhlí je velmi dobré kvality, a proto je 

téměř polovina vytěženého množství zpracovávána na koks, který se pro své vlastnosti 

používá v hutnickém a chemickém průmyslu. V ČR se nachází rovněž malá naleziště ropy. 

Tato ropa je velmi kvalitní a používá se pouze v chemickém průmyslu k výrobě mazadel. 

Výroba elektřiny je v ČR zajištěna převážně tepelnými elektrárnami, které se nacházejí blízko 

ložisek uhlí. Tyto elektrárny se podílejí na celkové výrobě elektřiny 66 %. Dalším 

významným zdrojem elektřiny jsou v ČR atomové elektrárny, které jsou v současné době dvě 

a nacházejí se v Temelíně v jižních Čechách a v Dukovanech na jižní Moravě, kde byl 

vybudován mezisklad vyhořelého radioaktivního paliva. Jejich podíl na výrobě elektrické 

energie činí 31 %. V ČR se také nachází mnoho vodních elektráren, ale kvůli povaze zdejších 

vodních toků (delší a jen mírně tekoucí řeky) se pro výrobu elektrické energie dají využívat 

pouze uměle vytvořené přehrady. Jejich podíl na výrobě elektrické energie je tak pouze 3% a 

slouží převážně pro vyrovnávání výkonů ve špičce. V posledních letech se při výrobě 

významně zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů. Větrné elektrárny se staví na příhodných 

místech, kde vanou pravidelné větry, což je nejčastěji na západě Čech v Krušných horách. 

Díky dotaci tohoto způsobu výroby energie se bude podíl větrné energie zvyšovat. [3] 

3.1 Druhy vedlejších energetických produktů 

Produkty, které vznikají, jako vedlejší energetický produkt při spalování v klasických 

elektrárnách nacházejí uplatnění v různých oblastech využití. Mimo obrovského finančního 

přínosu jako alternativy jiného produktu je tu i nepřehlédnutelný ekologický přínos. 

Nedochází tak ke skládkování materiálu, který je možné využívat a zároveň nevzniká žádná 

ekologická zátěž. [4] 
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3.1.1 Popílek 

Popílek je nejjemnější frakce zbytku ze spalování uhlí o zrnitosti 0 – 1 mm, který je 

zachytáván v odlučovačích, je to heterogenní materiál, jehož chemické, fyzikální, 

mineralogické, morfologické a technologické vlastnosti jsou tedy značně rozdílné v závislosti 

na:  

 kvalitě spalovaného uhlí - dle obsahu hořlaviny, popelovin a vody. Výhřevnost 

uhlí závisí na intenzitě a délce trvání karbonifikace a tím na množství 

obsaženého uhlíku. Nejstarší uhlí je antracit (90-95% C), mladší je černé uhlí 

(80-90% C) a nejmladší jsou hnědé uhlí (70% C), lignit (60% C) a rašelina 

(50% C).  

 technologii spalovacího procesu – dle typu spalovacího zařízení, kam patří 

výtavný, granulační nebo fluidní kotel, lišících se zejména teplotou spalování, 

viz tabulka 1. [5] 

 

Tabulka 1. Technologie spalovacího procesu [6] 

Spalovací režim Teplota spalování [°C] Uhlí Opt. zrnitost [mm] 

Výtavné ohniště 1350 - 1550 černé 0 – 0,2 

Granulační ohniště 950 – 1250 hnědé 0 - 2 

Fluidní ohniště ST* 800 - 850 černé, hnědé 1,5 – 6,5 

Fluidní ohniště. CIR** 800 - 850 černé, hnědé < 6,5 

ST* - fluidní ohniště se stacionární fluidní vrstvou 

CIR** - fluidní ohniště s cirkulující fluidní vrstvou 
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Obrázek 3. Popílek, 2000x zvětšeno [8] 

3.1.1.1 Fluidní popílek 

Většina tepelných elektráren nyní pracuje s fluidní technologií spalování tuhých paliv, 

kdy se mleté uhlí (lignit) spaluje s přídavkem vápence jako sorbentu při relativně nízké 

teplotě 800 – 850°C, která je optimální pro absorpci oxidu siřičitého vznikajícím vápnem. 

Tuhé zbytky fluidního spalování jsou tedy směsí minerálního podílu paliva s produktem 

odsíření a přebytku sorbentu vypáleného na volné vápno. Používá-li se jako sorbentu 

dolomitický vápenec, obsahují tuhé zbytky vyšší obsah oxidu hořečnatého, což je pro použití 

ve stavitelství nepříznivé. Nízká teplota fluidního spalování také potlačuje tvorbu oxidů 

dusíku - NOx a řadí se tak do tzv. technologie čistého uhlí. [6] Následující obrázek ukazuje 

schéma fluidního spalování. 
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Obrázek 4. Fluidní kotel [15] 

 

Fluidní popílky jsou charakteristické vyšším obsahem Ca, který je přidáván do 

spalovacího procesu nejčastěji ve formě vápence kvůli odsíření. Krystalickou fázi tvoří 

následující mineralogické novotvary [popílky]: anhydrit CaSO4, portlandit Ca(OH)2, sádrovec 

CaSO4.2H2O, kalcit CaCO3, křemen SiO2, hematit Fe2O3, magnetit Fe3O4, bazanit 

CaSO3.1/2H2O, ettringit Ca6Al2(SO4)3(OH)12.26H2O, hanebachit CaSO3.1/2H2O, traumazit 

Ca6Si2(SO4)2(CO3)2(OH)12.24H2O, tobermorit Ca5Si6O16(OH)2.H2O [5].  

Popílky můžeme dělit podle hydraulicity na aktivní a neaktivní [5]:  

Aktivní složky:   

 hydraulické amorfní (amorfní bazické strusky s vysokým obsahem Al2O3 ), 

 část sklovité fáze, (aktivní SiO2),  

 hydraulické krystalické (metakaolinit, hlinitany),  

 nehydraulické (CaO, MgO, anhydrit),  

 budiče (sulfidy, alkalické soli).  
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Neaktivní složky:  

 nespálené uhlí,  

 struska s vysokým podílem SiO2,  

 krystalické složky (křemen, mullit). 

3.1.1.2 Popílek z klasického způsobu spalování 

Popílek je produktem spalování práškového antracitu, černého či hnědého uhlí a je 

zachycován v elektrostatických nebo mechanických odlučovačích z plynů topenišť elektráren, 

jako velmi jemně zrnitý prášek. Klasické vysokoteplotní popílky jsou u našich velkých 

elektráren produkovány ve značných objemech, většinou v podmínkách ustáleného provozu 

energetického zdroje. Na obrázku 5 je znázorněn roštový parní kotel.  

 

 

Obrázek 5. Roštový parní kotel [16] 

 

Popílky mají dlouhodobě poměrně konstantní vlastnosti, granulometrie popílku se 

prakticky nemění, obsah zbytkového nedopalu je velmi nízký a pohybuje se v rozmezí 1 – 2% 

hmot. Popílky jsou k následnému využití ve stavebnictví většinou expedovány jako směs ze 

všech výsypek elektrostatických odlučovačů. Úletový popílek je jemnozrnný prach, který se 

skládá převážně z roztavených skelných částic kulovitého tvaru s hladkým povrchem. V 

závislosti na použitém uhlí se rozlišuje mezi křemičitým a vápenatým úletovým popílkem. 
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Hlavními složkami jsou především SiO2, Al2O3 a Fe2O3 (Fe3O4) a ve vápenatém úletovém 

popílku také CaO a CaSO4. Složení křemičitých úletových popílků odpovídá složení v přírodě 

se vyskytujících pucolánů (sopečného popela), zatímco vápenaté úletové popílky obsahují 

kromě pucolánových složek také hydraulicky aktivní minerální fáze. Zvláštní vlastností 

křemičitého úletového popílku je jeho pucolánová aktivita, tj. schopnost reagovat za okolní 

teploty s vápnem a vodou za vzniku pojivých minerálních fází, které jsou podobné těm 

obsaženým v portlandském cementu. Vzhledem k jeho jemnosti a rozložení velikosti částic a 

také k jeho pucolánové aktivitě se černouhelný úletový popílek používá většinou do 

stavebních materiálů spojovaných cementem k vylepšení jejich technických vlastností a k 

nahrazení cementu. [7] 

3.1.2 Struska  

Struska vzniká jako vedlejší produkt při spalování uhlí v granulačních kotlích. 

Následně po spalovacím procesu jemného mletého černého nebo hnědého uhlí se struska 

odlučuje ve výsypce spalovací komory kotle, kde přímo dopadá do vodní lázně a po 

následném odvodnění je připravena k expedici odběratelům. Struska odpovídá svým složením 

a zrnitostí pískům, které se využívají převážně při geotechnických činnostech. Její hlavní 

využití je v oblasti pozemních komunikací pro svoji nízkou objemovou hmotnost a zároveň 

dobrou hutnitelnost. [9] Obrázek 6 ukazuje vysokotlaký granulační kotel, kde je názorně vidět 

propad strusky do technické vody. 

 

Obrázek 6. Granulační kotel [17] 
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Obrázek 7. Struska [18] 

Struska (obrázek 7) je sklovitý materiál, 

následkem zpracovacího procesu má tvar lomených 

částic a jejich velikost se pohybuje od 0,2 do 11 

mm. Mezi speciální vlastnosti těchto granulí patří 

jejich nízká hustota a instalační hmotnost, vysoký 

třecí úhel, vynikající odolnost vůči mrazu, malá 

citlivost na klimatické jevy, vysoká propustnost a 

výborný filtrační účinek, když se použijí ve 

filtračních vrstvách. Vlastnosti zpracované strusky 

splňují požadavky na zrnitostní třídy jako je třída 

0,5 vysoce kvalitního písku (třídy přírodního písku 

jsou od 0 do 5 mm). Struska neobsahuje žádné organické nečistoty. Všechny stopové prvky 

jsou pevně a trvale zatavené ve sklovité matrici. Systematicky prováděnými testy bylo 

prokázáno, že louhování sklovité strusky neuvolňuje žádné látky, které by byly škodlivé pro 

životní prostředí. [12] 

 

3.1.3 Energosádrovec 

Odpadní síran vápenatý tzv. energosádrovec (CaSO4.2H2O), znázorněný na obrázku 8, 

je významná druhotná surovina, která je 

získávána odsiřováním spalin uhelných 

elektráren. Vyniká vysokou čistotou a vysokým 

obsahem dihydrátu síranu vápenatého, zejména se 

to týká sádrovců získaných z elektráren spalující 

černé uhlí. Existuje hned několik odsiřovacích 

postupů, v současné době je známo více než 200 

způsobů odsiřování spalin, z nichž zejména tzv. 

mokrá vápencová vypírka patří mezi nejvíce 

využívané. Na obrázku 9 je znázorněn průběh 

čištění kouřových spalin. Energosádrovec je 

surovina stejně hodnotná jako přírodní sádrovec, a 

to jak po stránce chemického a mineralogického 

složení, tak po stránce ekologické. Proto byl energosádrovec v EU vyjmut z katalogu odpadů 

 

Obrázek 8. Energosádrovec [19] 
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a je pokládán za surovinu (výrobek) pro různé aplikace. V rámci EU však nebyl doposud 

vypracován a předložen návrh příslušné EN. Norma by měla zahrnovat požadavky jak na 

energosádrovec, tak na přírodní sádrovec. Vztahy mezi producenty a odběrateli 

energosádrovce se proto řídí podnikovými normami. Náhrada přírodního sádrovce 

energosádrovcem znamená také omezení devastace cenných přírodních lokalit v důsledku 

těžby sádrovce. Energosádrovec odpadá z běžného odsiřovacího procesu mokrým způsobem 

jako vlhký, jemnozrnný prášek s obsahem povrchové vlhkosti 8 – 12 %. Tím se podstatně 

odlišuje od přírodního sádrovce, který je dodáván jako suchý, drcený materiál. Hlavní rozdíl 

mezi energosádrovcem a přírodním sádrovcem však spočívá ve fyzikálních vlastnostech – 

velikost zrna, tvorba krystalů a technicky důležitá sypná hmotnost. Energosádrovce kromě 

CaSO4.2H2O obsahují nečistoty, které se v přírodních sádrovcích běžně nevyskytují. Jedná se 

hlavně o chloridy, fluoridy, rozpustné Mg a Na soli, siřičitan vápenatý a nezreagovaný CaCO3 

(vliv použitého paliva, vápence a dalších přísad). Energosádrovec ze spalování hnědého uhlí 

má oproti energosádrovci ze spalování černého uhlí výrazně tmavší barvu. Stupeň bělosti 

sádrovce z hnědého uhlí se pohybuje v rozmezí 20 – 40 %. Tmavší barva je způsobena 

obsahem sloučenin železa a také delší dobou setrvání krystalů sádrovce v prací suspenzi. Z 

tohoto důvodu je uplatnění energosádrovce z hnědého uhlí omezeno na ty případy, kdy tmavší 

barva není na závadu. Oba typy energosádrovce se rovněž liší tvarem a velikostí krystalů. 

Krystaly energosádrovce z černého uhlí jsou menší a oválnější. [10] 
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Obrázek 9. Schéma čištění kouřových spalin [39] 

3.1.4 Granulát, stabilizát 

Granulát, resp. stabilizát je zvlhčená stavební směs s vápenným pojivem vyráběna ve 

standardním centrálním mísícím zařízení. Stabilizát se vyrábí technologickou úpravou 

vstupních surovin, kterými jsou vedlejší produkty spalování uhlí a odsíření spalin (popílek, 

struska, fluidní popel, případně energosádrovec nebo produkt polosuché metody odsíření), 

spočívající v dokonalém promísení s přesně dávkovaným množstvím záměsové vody 

(wopt. dle zkoušky Proctor Standard). Zařízení je vybaveno kapacitními zásobníky práškových 

substrátů, váhovým dávkováním a dostatečnou výkonností vodního hospodářství. Pro získání 

požadovaných vlastností stabilizátu je v počáteční fázi výroby rozhodující promísení 

vstupních surovin s vápnem a následné zvlhčení záměsovou vodou, při kterém dochází k 

exotermní reakci a během několika minut k nastartování hydratačních procesů. Ve stavební 

směsi probíhají v alkalickém prostředí chemické pucolánové reakce obdobné procesům při 

tuhnutí cementů a za aktivní účasti volného CaO vzniká materiál s vazebnými schopnostmi. 

Po zatuhnutí se stabilizát zásadně liší svými technickými vlastnostmi od původních 

neupravených vstupních surovin, jeho vlastnosti jsou obdobné vlastnostem chudého betonu. 

Specielně vyráběné typy stabilizátů s vyšším obsahem vápna lze charakterizovat jako materiál 
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nepropustný (koeficient propustnosti k v rozmezí n.10
-8 až n.10

-9 m/s), s vysokou pevností 

v prostém tlaku (5 – 10 MPa), odolný proti mrazu a vodě. Vzhledem k řízenému dávkování 

vstupních surovin a následnému dokonalému promísení s optimálním množstvím záměsové 

vody je možno v míchacím centru vyrábět stabilizáty různých vlastností dle požadavků 

zákazníků. [11] Na obrázku 10 je znázorněno míchací centrum elektrárny Opatovice. 

 

Obrázek 10. Míchací centrum elektrárny Opatovice [40] 

 

3.2 Využití VEP 

3.2.1 Popílky 

Pro své příznivé vlastnosti a cenu je popílek využíván především jako přísada do 

betonu, při výrobě cementu jako přísada do hlavní suroviny, nebo hotového cementu. Dále se 

používá jako jedna z hlavních surovin při výrobě cihel (obr. 11 b), pórobetonových tvárnic 

a umělého kameniva, jako plnivo pro asfaltové výrobky, vyplňování důlních děl a pro výrobu 

rekultivačních stabilizovaných nebo solidifikovaných hmot. Popílky lze využívat jako 

surovinu pro výrobu:  

 Cementu dle ČSN EN 197-1 

 Jako filer do betonu dle ČSN EN 12620 

 Betonu dle ČSN EN 450-1 

 Základkových směsí pro vyplňování prostor po těžbě uhlí 
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 Směsí stmelených hydraulickými pojivy dle ČSN EN 14227 

 Pórového kameniva dle ČSN EN 13055 

 Popílkových směsí 

 Pórobetonu 

 Maltovin 

 Cihlářských pálených výrobků 

 Minerálních vláken 

 Asfaltových výrobků 

 Umělého kameniva 

 Slévárenských písků 

 Geopolymerů (obr. 11 a)[31] 

 

 

  

a) geopolymer [31]    b) stavební materiál [14] 

Obrázek 11.  Využití popílků 

 

V zahraničí se popílek využívá převážně při výrobě betonu. V Nizozemsku se do 

lehkého betonu přidává umělé kamenivo z popílku. K tomuto účelu se tam využije 20 % 
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celkové produkce popílku. Pro vnitřní obložení horkovodní nádrže v Hannoveru (pro EXPO 

2000) byl místo nerezové oceli použit vysokopevnostní beton (HPC) s příměsí popílku a 

křemičitých úletů. Zkoušky prokázaly, že hutnost tohoto betonu je 6 – 7x vyšší než u 

normálního betonu. V Indii byla zkoumána možnost výroby pórovitých cihelných dlaždic z 

popílku a z mramorových prachů. Na obrázku 11 b jsou znázorněny cihly vyrobené z popílku. 

V Thajsku byla zkoušena možnost náhrady plastických surovin, pro výrobu cihel, za popílek. 

Spojené státy americké využívají popel a popílek na výrobu betonových směsí - pórobetonu a 

pěnobetonu, hutných betonových výrobků, lehkého betonu, pálených cihlářských výrobků, 

suchých maltových směsí, výrobu minerálních vláken, pro stabilizaci povrchu silnic, výrobu 

lepidel, výplně masivních staveb (hráze přehrad, protipovodňové hráze). V České republice se 

popílek uplatňuje např. v keramice u cihlářské výroby, kde se popílek používá do 

surovinových směsí jako lehké ostřivo a také pro snížení nevratné vlhkostní roztažnosti 

cihlářského střepu. Pórobeton na bázi popílku se začal vyrábět v ČR začátkem 60 let 

minulého století. V současné době převážně zahraniční majitelé přechází na pískovou 

variantu. Na obrázku 12 jsou znázorněny některé produkty firmy PORFIX CZ a.s., dříve 

Pórobeton Trutnov a.s. [13] 

 

Obrázek 12. Produkty firmy PORFIX CZ a.s. [20] 

V USA se začalo těžit uhlí v 19. století a do roku 1977 nebylo nijak řešeno, co 

s vytěženým dolem. Běžnou praxí bylo důl uzavřít a otevřít nový důl v jiné lokalitě. Zákonitě 

s opuštěným dolem se objevily problémy s kvalitou vody (zvýšená kyselost vody, průniky 

důlní vody do okolí apod.), bezpečnostní rizika (závaly, propady, chátrání vnitřních výztuží), 

ekonomické problémy (opuštěné oblasti = nízká zaměstnanost), estetické problémy. Od roku 

1977 začaly americké úřady řešit problematiku opuštěných dolů, kdy se zaměřily hlavně na 

kvalitu vody a ovzduší a minimalizování zatápění oblastí, erozí a poškozování životního 

prostředí povrchovou těžbou. Byla vypracována rozsáhlá studie  the Surface Mining Control 

and Reclamation Act (SMCRA), která poukazovala na využití produktů po spalování jako 
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materiálu vhodného pro sanaci důlních děl. Vyzdvihovala hlavně popílky z důvodů těsnících 

schopností (jedná se o nepropustný materiál) zabraňující průniku kyselých důlních vod do 

okolí, dále pak jako zdroj živin v zemědělství, kdy mohou být zdrojem prvků v zeminách, kde 

jejich přirozený výskyt je malý. Dále propagovala popílky jako konstrukční materiál pro 

tvorbu hrází a přehrad a jako netoxický zásypový materiál. [37] 

3.2.2 Energosádrovec 

Jedná se o chemicky velmi čistý materiál, s čistotou 97 - 98 %, který slouží jako 

surovina pro výrobu cementu, pórobetonových tvárnic a především pak k výrobě 

sádrokartonových desek nebo jiných sádrových produktů používaných ve stavebnictví. 

Energosádrovec je využitelný jako surovina pro následující výroby 

 Cement 

 Sádrové omítky 

 Anhydritové podlahové směsi 

 Podlahové směsi na bázi alfa sádry 

 Sádrokartonové a sádrovláknité desky 

 Pórobeton 

 Sádrové tvárnice 

 Specielní hnojiva s obsahem síry 

 Substráty pro výrobu žampionů [19] 

Energosádrovec je nejen v zahraničí, ale také v ČR cennou surovinou pro stavební 

průmysl, ve kterém je využíván převážně při výrobě sádry a cementu, pro omítkové směsi a 

stabilizáty. Dále jako podkladový materiál ve formě stabilizátu se využívá při stavbách silnic, 

výplň nahrazující uhlí ve vytěžených uhelných slojích, terénní úpravy a modelování krajiny 

při rekultivacích. V cementářském průmyslu se energosádrovec využívá jako regulátor doby 

tuhnutí; v pórobetonu jako přísada pro zvýšení pevnostních charakteristik. Sádra se využívá 

pro výrobu sádrových stavebních materiálů - sádrové omítky, sádrokartonové desky, 

sádrovláknité desky, sádrotřískové desky nebo sádrové tvárnice, také podklady podlah jako 

náhrada za podkladní beton. V dolnosaském Seesenu se vyrábí sádrovláknité desky 

FERMACELL. V zahraničí je energosádrovec nejvíce využíván v cementářském průmyslu 
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Japonska, ve kterém pokrývá prakticky veškerou potřebu sádrovce na regulaci tuhnutí 

cementu. V ostatních zemích je energosádrovec využíván především pro výrobu sádrových 

výrobků, přičemž nejběžnějším jsou sádrokartonové desky a sádrové omítky. V 

cementářském průmyslu se využívá jako regulátor doby tuhnutí. Česká republika patří mezi 

země s malými a nízko hodnotnými zásobami přírodního sádrovce, který je těžen na jediném 

ložisku v Kobeřicích u Opavy. V minulosti byl rozhodující podíl těžby sádrovce zpracován v 

cementárnách jako přísada regulující tuhnutí cementu a pouze menší podíl kvalitnějšího 

sádrovce byl využíván pro výrobu sádry ve vlastním závodě v Kobeřicích. Vzhledem k nižší 

kvalitě a problematické dostupnosti, z hlediska ekonomického je postupně od používání 

sádrovce jako regulátoru tuhnutí v cementárnách upouštěno a je nahrazován 

energosádrovcem. Mezi známé české producenty energosádrovce patří ČEZ, a.s. Elektrárna 

Ledvice nabízí produkt, který je určen pro výrobu stabilizací v silničním stavitelství, tj. pro 

úpravu zemin nebo jiného zrnitého materiálu s použitím pojiva. Z elektrárny Dětmarovice, 

Počerady, Chvaletice, Prunéřov se energosádrovce využívají při výrobě cementu. 

Energosádrovec z Pražské Teplárenské, a.s. a z elektrárny Opatovice je vhodný při výrobě 

sádrokartonových desek, pórobetonu a výrobu cementu (je certifikován). Sádrovce získané 

jako odpadní produkty z odsiřovacích procesů používané při výrobě pórobetonu jsou 

používány především k regulaci průběhu tuhnutí maltovin, intenzifikují plynotvorné reakce, 

ovlivňují stejnoměrnost struktury pórobetonu. Nejznámějším a zároveň nejefektivnějším 

využitím produktu odsíření je v ČR výroba sádrokartonových desek. Příkladem využití 

energosádrovce je v tomto směru Knauf Počerady, společný podnik ČEZ, a. s., a německé 

společnosti Knauf. Tento závod odebírá v podstatě kompletní produkci sádrovce z odsíření 

pěti počeradských dvousetmegawattových bloků. Veškerá produkce energosádrovce z 

elektrárny Mělník (ČEZ, a.s) je zpracována pro výrobu sádrokartonových desek společností 

Rigips, Horní Počáply. [13] Na obrázku 13 jsou znázorněny produkty firmy Rigips. 

 

Obrázek 13. Produkty firmy Rigips [21] 
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3.2.3 Struska 

Struska odpovídá svým složením a zrnitostí pískům, které se využívají převážně při 

geotechnických činnostech. Její hlavní využití je v oblasti pozemních komunikací pro svoji 

nízkou objemovou hmotnost a zároveň dobrou hutnitelnost. Příklady použití strusky: 

 Násypy zemních těles pozemních komunikací (obr. 14) 

 Zásypy a obsypy liniových staveb inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, 

plynovody) 

 Zásypový materiál při rekultivaci vytěžených prostor po těžbě nerostných 

surovin (povrchové doly, pískovny, lomy) 

 Terénní úpravy nebo rekultivace antropogenní činností postižených pozemků 

 Zásypy opěrných konstrukcí 

 Ostřivo při výrobě cihlářských pálených výrobků 

 Posypový materiál pro zimní údržbu komunikací 

 

 

Obrázek 14. Struska jako podloží zásypu opěry mostu trati ČD Kněžice – Žatec [33] 

3.2.4 Stabilizáty, granuláty 

Stabilizát, resp. granulát je směs popílku a pojiva, která se vyrábí v mísícím zařízení 

elektrárny anebo je výsledným produktem při fluidním způsobu spalování uhlí, kde 

technologickou úpravou paliva produkovaný popílek již obsahuje vápno. [34]  
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Příklady použití stabilizátu: 

 Podkladní a ochranné vrstvy vozovek 

 Protipovodňové hráze 

 Protihlukové valy 

 Hráze odkališť a skládek odpadů 

 Obsypy a zásypy objektů 

 Zásypový materiál při rekultivaci prostor po těžbě nerostných surovin 

 Přechodové oblasti mostů 

 Těsnící a uzavírací vrstvy skládek odpadů ve smyslu ČSN 80 8032 

 Stabilizace zemin (zemní pláň, do těles násypů) 

 Sanace podzemních dutin po demolici stavebních objektů, při stavbách tunelů, 

parovodů, kanalizace a starých důlních děl. [34] 

Největší uplatnění nacházejí stabilizáty. Jsou vhodné pro sanaci důlních výsypek a k 

revitalizaci krajiny. Jsou chemicky velmi stálé a nemají žádné negativní vlivy na životní 

prostředí. Jednou z možností jejich využití je tvarování reliéfu krajiny. Právě stabilizát 

dovážený z elektrárny Skupiny ČEZ v Tisové se ale v tomto ohledu nejvíce proslavil, když 

jeho dodávky pomohly ve stavebním úsilí na průběžně budované rychlostní komunikaci R6 

mezi Karlovými Vary a Chebem. Elektrárna Počerady ročně prodá zhruba 200 – 300 tisíc tun 

vedlejších energetických produktů. Zatím nejvíce počeradského stabilizátu, a to 160 tisíc tun 

bylo využito při výstavbě zkušebního polygonu v Mostě. Dále byl využit při opravě 

železničního náspu u stanice Březno u Chomutova. Stojí na něm také lounský Kaufland či 

výrobní haly společnosti Parker-Hannifin v Chomutově. Stabilizáty jsou jako zpevňovače 

podloží využívány právě při výstavbě nových supermarketů či výrobních hal v průmyslových 

zónách.[34] Na obrázku 15 je znázorněno možné využití granulátu, kdy je využíván na tělese 

odkaliště pro následnou rekultivaci.  
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Obrázek 15. Stabilizát ukládán na tělese odkaliště [36] 

 

Od roku 1978 se v Japonsku začal využívat odpadní popílek jako materiál nahrazující 

cement a v současné době se stále hledají způsoby využití. V roce 1995 Ube industries začali 

zkoumat popílek ve formě granulátů, granulát nazvali Z-sand. V roce 2002 uvedli do provozu 

míchací centrum, kde mohli zpracovat až 50 tis. t popílku. Hlavním využitím granulátu Z-

sand je především jako zásypový materiál, pro tvorbu náspů. Granulát Z-sand tvoří popílek, 

cement, aditivo snižující vyluhovatelnost těžkých kovů v poměru 85:5:10. Obsah vody 25 – 

40 %. Obvykle po výrobě byl čerstvý granulát převážen do hal pro zrání granulátu, kde byl 

ponechán 1 – 2 dny. Pokud granulát zrál více než měsíc, došlo k jeho úplnému vytvrdnutí a 

poté byl používán jako geotechnický materiál. [38] 
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4 Certifikace výrobku 

Certifikace nového výrobku se řídí zákonem č. 22/1997 Sb., zákon o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a 

prováděcím předpisem, kterým je nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, resp. nařízení vlády č. 312/2005 

Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

vybrané stavební výrobky. Toto jsou základní legislativní předpisy, které stanovují podmínky 

pro nové výrobky. Dle zákona č. 22/1997 Sb. je výrobkem jakákoliv věc, která byla vyrobena, 

vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na 

trh. V této kategorii stavebních výrobků můžeme najít i zpevněné zásypové materiály, ve 

kterých jsou využívány produkty po spalování fosilních paliv. V souladu s platnou 

legislativou musí výrobce zpracovat dle § 4 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, 

technickou dokumentaci, která je nutná pro správné pochopení funkce výrobku a vymezuje 

použití výrobku na stavbě. Touto technickou dokumentací může být podniková norma. 

Samotná certifikace výrobku probíhá tak, že výrobce poskytne autorizované osobě 

veškeré informace, technickou dokumentaci, vzorky výrobku a popis systému výroby a na 

základě informací zahájí autorizovaná osoba certifikaci, kdy po nalezení shod vydá stavebně 

technické osvědčení. Pro případ zpevněného zásypového materiálu na bázi popílku vydá 

autorizovaná osoba, pokud vše vyhovuje, stavební technické osvědčení a dále, na základě 

kladných výsledků počáteční zkoušky vzorku výrobku, certifikát. Stavební technické 

osvědčení je vydáváno s omezenou platností, a to zpravidla na 5 let.  

4.1 Zpevněný zásypový materiál 

V souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění je nutné zásypové 

materiály certifikovat autorizovanou osobou. Tyto zpevněné zásypové materiály dle přílohy č. 

2 tohoto nařízení vlády spadají do skupiny výrobků 9, což jsou zvláštní materiály, výrobky, 

konstrukce a zařízení, kde pod pořadovým číslem 13 jsou vedeny jako Zásypový materiál 

určený k likvidaci hlavních a starých důlních děl zasypáním. Autorizovaná osoba provede 

v souladu s nařízením vlády certifikaci. Mezi základní požadavky na výrobek patří, dle 

přílohy č. 1 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění: 
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1. Mechanická odolnost a stabilita 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby zatížení, 

o kterých se očekává, že na ni budou působit v průběhu stavění a užívání, 

neměla za následek: 

Požadavek:  a) zřícení celé stavby nebo její části, 

  b) větší stupeň nepřípustného přetvoření. 

2. Reakce na oheň 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby v 

případě požáru: 

Požadavek:  b) byl omezen vznik a šíření požáru a kouře ve stavebním 

objektu. 

3. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba musí být navržena a postavena takovým způsobem, aby 

neohrožovala hygienu nebo zdraví jejích uživatelů nebo sousedů, především v 

důsledku: 

Požadavek:  a) uvolňování toxických plynů,   

  c) emise nebezpečného záření, 

d) znečistění nebo zamoření vody nebo půdy; 

 

a to za předpokladu působení běžně předvídatelných vlivů na stavby. [22] 

Autorizovaná osoba k posuzování shody využívá návody pro autorizované osoby, ve 

kterých jsou stanoveny základní požadavky a vymezují se posuzované vlastnosti. Jednotlivé 

stavební výrobky, v souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., mají svoje návody, 

které jsou dostupné na stránkách Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. 

Zpevněné zásypové materiály mají svoje návody pro autorizovanou osobu pod číslem 

09.13.01. Tento návod vymezuje způsob využití zpevněného zásypového materiálu ke 

stabilizaci jámových stvolů hlavních a starých důlních děl a jejich bezpečnostních pásem 

technologickými postupy stanovenými v konkrétních plánech likvidace. V tabulce 2 jsou 
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uvedeny technické předpisy, které se vztahují na výrobek, jak jej udává technický návod. 

V tabulce 3 jsou uvedeny sledované vlastnosti a způsob jejich posouzení. 

Tabulka 2. Přehled technických předpisů, které se vztahují na výrobek [23] 

Technický předpis Specifikace požadavku 

Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví 

požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních 

důlních děl, ve znění vyhlášek ČBÚ č. 32/2000 Sb. a č. 

592/2004 Sb., § 6 

Lze použít jen nehořlavý, nerozpustný, nerozbřídavý 

a nebobtnavý materiál, který nesmí ohrožovat ŽP 

škodlivými výpary nebo výluhy a respektuje 

požadavky zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění 

a zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění. Základní 

požadavek nařízení vlády 2.b); 3.a); 3.d). 

Vyhláška MŽP č. 294/2005 Sb., příloha č. 2, čl. 1 a 2 Výluhy chem. prvků do konkrétních médií a zdrav. 

Nezávadnost s vazbou na respektování požadavků 

zákona č. 254/2001 Sb., v platném znění a zákona č. 

100/2001 Sb., v platném znění. Limitní hodnoty viz 

tabulka 10. Základní požadavek nařízení vlády 3. d). 

Vyhláška SÚJB č. 499/2005 Sb., kterou se mění 

vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, 

příloha č. 10, tabulky č. 1 a 2 

Mezní hodnota hmotnostní aktivity Ra
226

 ≤ 1000 

Bq.kg
-1

. Směrná hodnota indexu hmotnostní aktivity 

I ≤ 2. Základní požadavek nařízení vlády 3.c). 

 

Tabulka 3. Vymezené sledované vlastnosti a způsob posouzení [23] 

Technická vlastnost Zkušební postup Předmět zkoušky 

Zpracovatelnost, konzistence ČSN EN 12350-5 (73 1301) *) 

ČSN EN 14227-3 (73 6156), př. ND *) 

Čerstvá suspenze (do 2 

hodin od výroby) 

Vlhkost  ČSN CEN ISO/TS 17892-1 (72 1007)*) 

ČSN 72 2071, čl. 11.4 *) 

Technologicky vyzrálé 

vzorky výrobku, 

zhotovené podle 

normových metodik 

zkoušek (po 28 dnech od 

výroby) 

Objemová hmotnost ztvrdlého 

betonu 

ČSN EN 12390-7 (73 1302) 

Pevnost v tlaku – krychelná ČSN EN 12390-3 (73 1302) 

Pevnost v prostém tlaku  ČSN CEN ISO/TS 17892-7 (72 1007)*) 

ČSN EN 13286-41 (73 6185) *) 

Propustnost – koeficient filtrace ČSN CEN ISO/TS 17892-11 (72 1007) 

Nasákavost ČSN EN 1097-6 (72 1194) 
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Chemické prvky ve vodném výluhu ČSN EN 12457-2 (83 8005): 2003 Vyhláška 

MŽP č. 294/2005 Sb., příl. č. 12 
1) 

Hmotnostní aktivita Ra
226

 Doporučení SÚJB 

Index hmotnostní aktivity I 

Obsah organického uhlíku – 

spalitelné látky  

ČSN 44 1355*) 

ČSN ISO 625 (44 1363) *) 

ČSN ISO 609 (44 1354)*) 

Poznámka: 
*)

 výběr jedné z označených alternativ 

 

ZZM je konkrétní recepturou definovaná optimálně hustá vodní kompozitní suspenze 

složená z tuhých zbytků po spalování uhlí nebo tuhých zbytků po spoluspalování (společného 

spalování) uhlí s biopalivy dle vyhlášky č. 482/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a po 

spoluspalování (společného spalování) uhlí s redeponovanými flotačními hlušinami z úpravy 

uhlí nebo jinými druhy pevných paliv, s výjimkou alternativních paliv a pojiv (mleté vápno 

nebo cement), která v časové řadě do 28 dnů, při uložení v prostředí s relativní vlhkostí 95 %, 

kompaktně solidifikuje a vykazuje, pro základní typy výrobku ZZM-2 a ZZM-5, pevnost 

v tlaku – krychelnou min. 2 MPa resp. min. 5 MPa a další definované technické vlastnosti dle 

tohoto TN. ZZM je vyráběn v mobilních nebo semimobilních míchacích centrech výrobce 

průkazně dokladovaným technologickým postupem výroby a způsob jeho použití ve stavbě je 

součástí příslušného plánu likvidace. [23] 
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5 Experimentální část 

Cílem diplomové práce je otestovat vybrané produkty po spalování fosilních paliv se 

zaměřením na výrobu zpevněného zásypového materiálu, který podléhá certifikaci dle 

platných legislativních předpisů. V rámci testování bude vyzkoušena směs ZZM, která bude 

na rozdíl od požadavků pro autorizované osoby, zrát pod vodou. 

5.1 Laboratorní testování 

Cílem laboratorního testování bylo ověření vlastností granulátu jako výrobku pro 

využití jako ZZM v souladu se základními požadavky, stanovenými v příloze č. 1 k nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., a technickými vlastnostmi typů výrobků, vymezenými v technickém 

návodu pro jednotný postup autorizované osoby při posuzování shody č. TN 09.13.01. 

V rámci testování byly provedeny průkazní ověřovací zkoušky kvalitativních parametrů 

jednotlivých typů výrobku v rozsahu: 

 suspenze ZZM  

 objemová hmotnost 

 rozliv dle ČSN EN 12350 - 5 

 vodní součinitel 

 zkušební tělesa 150 x 150 x 150 mm (odformování po 3 dnech a uložení do 

prostředí s relativní vlhkostí  95 %) 

 pevnost v tlaku - krychelná po 3, 7, 14 a 28 dnech 

 hmotnost 

 objemová hmotnost 

 zbytky zkušebních těles po zkoušce pevnosti v tlaku - krychelné po 28 dnech 

 vlhkost 

 nasákavost 

 vyluhovatelnost chemických prvků dle metodiky SZÚ (ČSN EN 12457 – 2) 

 hmotnostní aktivita přírodních radionuklidů 
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 válečky  50 x 50 mm a  70 x 140 mm (odformování po 3 dnech a uložení do 

prostředí s relativní vlhkostí  95 %) 

 propustnost – koeficient filtrace k při i = 30,   50 x 50 mm 

 pevnost v prostém tlaku,  70 x 140 mm 

 

Ve druhé fázi laboratorního testování byl tento materiál testován v podmínkách 

odlišných od technického návodu pro autorizované osoby pro stanovení vlastností ZZM.  

 zkušební tělesa 150 x 150 x 150 mm (odformování po 3 dnech a uložení pod 

vodou bez přístupu vzduchu) 

 pevnost v tlaku - krychelná po 28 dnech 

5.1.1 Metodiky analýzy 

Objemová hmotnost suspenze ZZM 

Objemová hmotnost suspenze se stanovovala zvážením prázdné m1 a naplněné m2 

krychlové formy o rozměrech 150 x 150 x 150 mm. Dosazením do vzorce 1 se vypočte 

hustota směsi.  

V

mm
  12       [kg.m

-3
] (1) 

 

Zkouška rozlitím 

Zkouška rozlitím se prováděla dle normy ČSN EN 12350 – 5 Zkouška čerstvého 

betonu – Část 5: Zkouška rozlitím. Tato zkouška stanoví konzistenci čerstvé popílkové směsi 

na rovné desce, která je vystavena otřesům. K této zkoušce se používá střásací stolek (obr. 

16), který je zhotovený z rovné desky o ploše 700 x 700 mm, na kterou se ukládá popílková 

směs; deska je na jedné straně připojena závěsem k tuhé podkladní desce, na kterou může 

dopadat z nastavené výšky. Dále se používá forma ke tvarování zkušebního tělesa, zhotovená 

z kovu, který nereaguje s cementovou kaší, rozměr této formy je: výška 200 mm, průměr 

horní základny 130 mm a spodní základny 200 mm. Horní a spodní základna jsou otevřené a 

jsou vzájemně rovnoběžné a kolmé na osu kužele. 
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Postup zkoušky je následující: střásací stolek se umístí na vodorovnou plochu, viz 

obrázek 14, která není ovlivněna vnějšími vibracemi ani otřesy. Těsně před zkoušením se 

forma a stolek navlhčí. Forma se umístí na střed horní desky a naplní se pomocí lopatky 

popílkovou směsí ve dvou stejných vrstvách. Každá vrstva se vyrovná desetinásobným 

lehkým dusáním dusadlem. Po 30 sekundách od urovnání povrchu se forma zvedne během 3 – 

6 sekund nahoru a pak se nechá volně dopadnout na spodní zarážku. Tento cyklus se opakuje 

15krát. Poté se pravítkem změří největší rozměr rozlité směsi ve dvou směrech d1 a d2, 

rovnoběžně s hranami stolku. Stanoví se rozlití dle vzorce 2 a zaznamená se hodnota na 

nejbližších 10 mm. [24] 

 
2

d  d
  rozlití 21      [mm]  (2) 

 

Obrázek 16. Zkušební sada na zkoušku rozlitím 

 

Stanovení vlhkosti  

Vlhkost se stanovovala podle normy ČSN CEN ISO/TS 17892 – 1 Geotechnický 

průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 1: Stanovení vlhkosti zemin. 

K provedení této zkoušky potřebujeme sušárnu s nucenou cirkulací vzduchu, schopnou 

zaručit konstantní teplotu 105 ± 5°C, dále váhy a vysoušecí nádoby.  

Postup zkoušky: do čisté, suché, předem zvážené vysoušecí nádoby mc se vloží 

zkušební vzorek, uzavře se víčkem a stanoví se hmotnost vysoušecí nádoby se zkušebním 

vzorkem m1. Před vložením vysoušecí nádoby do sušárny se odklopí víčko a nádoba s vlhkým 

zkušebním vzorkem se vloží do sušárny s teplotním rozsahem 105 °C ± 5 °C a vysuší se na 

ustálenou hmotnost. Po vysušení zkušebního vzorku do ustálené hmotnosti se nádoba vyjme 

ze sušárny, ihned se uzavře a nechá se vychladnout na pokojovou teplotu. Po vychladnutí se 
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stanoví hmotnost uzavřené vysoušecí nádoby m2. Vlhkost vzorku w se vypočte ze vzorce 3. 

[25] 

100  
mm

mm
  w

c2

21 



     [%]  (3) 

Stanovení objemové hmotnosti  

Stanovení objemové hmotnosti se provádělo dle normy ČSN CEN ISO/TS 17892 – 2 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 2: Stanovení objemové 

hmotnosti jemnozrnných zemin. K tomuto stanovení se používá metoda vážení pod vodou. 

K tomuto stanovení potřebujeme váhy, nádobu, která je naplněná po okraj vodou, a dále 

potřebujeme parafínový vosk, který vyplní všechny povrchové póry zkušebního vzorku. 

Postup zkoušky: nejprve se stanoví hmotnost zkušebního vzorku m a poté se tento 

vzorek obalí ve voskovém parafínu. Stanovíme hmotnost navoskovaného vzorku mw. 

Navoskovaný vzorek je umístěn na závěs a zavěšen na rám upevněný k plošině vah. Po 

ponoření zkušebního vzorku do nádoby s vodou se stanoví hmotnost vzorku a voskového 

obalu ponořeného do kapaliny mg. Dále se musí stanovit teplota vody, jelikož hustota vody je 

závislá na teplotě. Výsledná objemová hmotnost se vypočte dle vzorců 4 a 5. [26] 

 

   

p

w

w

gw mmmm
  V







   [cm

3
]  (4) 

V

m
        [kg.m

-3
] (5) 

Pevnost v tlaku - krychelná  

Stanovení krychelné pevnosti v tlaku se provádělo dle normy ČSN EN 13286 – 41 

Nestmelené směsi a směsí stmelené hydraulickými pojivy – Část 41: Zkušební metoda pro 

stanovení pevnosti v tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy. Ke stanovení pevnosti 

v tlaku je nutné mít zatěžovací lis. Jedná se o jednoosé zatěžování.  

Postup zkoušky: zkušební těleso musí být uloženo ve středu spodní desky lisu. 

Zatížení se musí zvyšovat stálým a plynulým způsobem bez rázů. Rychlost tlačných desek 

byla zvolena 0,5 mm/min. Stlačování se zastaví, když osová síla začne klesat. Při stanovení 

krychelné pevnosti v tlaku byl použit lis Fröwag 240 kN (obr. 13), který plně automatický. 

V záznamovém listu měření je zaznamenána maximální síla F, ze které se poté vypočte 
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pevnost v tlaku, která je dána vzorcem (6). Průřezová plocha Ac zkušebních vzorků - kostek 

150 x 150 x 150 mm je 22500 mm
2
. [27] 

c

c
A

F
R     [MPa]  (6) 

Pevnost v prostém tlaku  

Stanovení pevnosti v prostém tlaku se provádělo dle normy ČSN CEN ISO/TS 17892 

– 7 Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 7: Zkouška 

pevnosti v prostém tlaku u jemnozrnných zemin. Ke stanovení pevnosti v tlaku se používá 

zatěžovací lis Fröwag FW 240 kN (obr. 17), který je plně automatizován. Rozdíl mezi 

pevností v tlaku a pevností v prostém tlaku je v měření deformace u pevnosti v prostém tlaku. 

Je nutné stanovit svislé přetvoření  a svislé napětí 1, které jsou vypočteny z rovnic 7 a 8. 

Nastaví se zde pouze rychlost deformace, která byla zvolena 0,5 mm/min. Váleček o 

rozměrech  70 x 140 mm se umístí do lisu tak, aby byl centrován na střed spodní tlačné 

desky. Zařízení je připraveno k měření tehdy, když je horní tlačná deska v kontaktu se 

zkušebním vzorkem. Pevnost v prostém tlaku [28] 

 

 

Obrázek 17. Lis Fröwag 240 kN 

 

iH

H
        (7) 
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1

1

1

A

P 



      [MPa]  (8) 

 

kde  P  – svislé zatížení na zkušební vzorek [N], 

  ΔH - svislé stlačení zkušebního vzorku [mm], 

  Hi - počáteční výška zkušebního vzorku [mm], 

  Ai - počáteční průřezová plocha zkušebního vzorku [mm
2
]. 

 

Propustnost  

Stanovení vodopropustnosti se provádělo podle normy ČSN CEN ISO/TS 17892 – 11 

Geotechnický průzkum a zkoušení – Laboratorní zkoušky zemin – Část 11: Stanovení 

propustnosti zemin při konstantním a proměnném spádu. Ke stanovení propustnosti byl použit 

propustoměr s konstantním hydraulickým spádem (obr. 18).  

Postup zkoušky: Poté, co je osazen zkušební vzorek o rozměrech  50 x 50 mm a 

trubice jsou připojeny ke komoře, pomalu se otevře ventil přítoku do komory tak, aby vodní 

hladina ve zkušebním vzorku stoupala pomalu, aniž by byl zachytáván vzduch v pórech. 

Nastaví se tlak v komoře na 2 bary a tlak na vtoku 0,15 bar. Vzorek se sytí minimálně 24 

hodin a poté se může provést měření propustnosti. U popílkové směsi se dle zkušeností 

nepředpokládá nízká propustnost, proto časový interval je volen mezi 1 – 24 hodinami. Vždy 

se zaznamená čas odečtu a množství proteklé vody. Dále se zaznamená teplota vody. 

Výsledná hodnota koeficientu propustnosti se vypočte dle vzorců 9 a 10. [29] 

 

Ah t 

h  V
 k 

w 


     [m.s

-1
]  (9) 

 

kde  V objem vody, který v čase t proteče průřezem A zkušebního [m
3
], 

h výška zkušebního vzorku (prakticky vždy 0,05 m) [m], 

t čas, za který proteče objem vody V průřezem A zkušebního tělesa [s], 

hw výška vodního sloupce nastavená regulačními tlakovými ventily [m], 

A průřez vzorku [m
2
]. 
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Korekce koeficientu propustnosti na teplotu vody 10 °C. Korekce se provádí 

následujícím přepočtem: 

TT210 k k
T0,00022  T0377,01

359,1
k 


  [m.s

-1
] (10) 

 

Kde  T teplota, při které proběhlo měření [°C], 

 hodnota korekce vypočtená pro teplotu vody, při které proběhlo měření 

propustnosti (tab. 4), 

kT koeficient filtrace zjištěný měřením při teplotě vody T [°C], 

k10 koeficient filtrace s korekcí na referenční teplotu vody 10°C. 

 

Tabulka 4. Hodnoty teplotní korekce α 

teplota 

t 
o
C 

10 15 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 1,000 0,874 0,771 0,753 0,735 0,718 0,702 0,686 0,671 0,656 0,642 0,628 0,615 

 

 

Obrázek 18. Laboratorní propustoměr DW 250 

Nasákavost  

Nasákavost se stanovovala podle normy ČSN EN 1097 – 6 Zkoušení mechanických a 

fyzikálních vlastností kameniva – Část 6: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti. 

Vyzrálý vzorek se umístí do sušárny a suší se při teplotě 105 ± 5 °C do ustálené hmotnosti. Po 
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vysušení se stanoví hmotnost m3. Vysušený vzorek se vloží do nádoby s vodou a celý se 

nechá ponořený až do ustálené hmotnosti. Vzorek se poté vyjme z vody a ihned se z jeho 

povrchu odstraní voda pomocí nasákavé utěrky až do okamžiku, kdy povrch je matný a není 

mokrý a lesklý. Stanoví se hmotnost nasyceného vzorku m1. Nasákavost Wcm se vypočte ze 

vztahu 11. [30] 

100
m

mm
W

3

31

cm 


    [%]  (11) 

Radiační ochrana 

Zkoušky radiační ochrany dle metodiky SÚJB byly prováděny v akreditované 

laboratoři č. 1015, Ing. Václav Jiránek, CSc., DATAPRO. 

5.2 Vstupní komponenty 

Jako vstupní komponenta byl použit granulát produkovaný firmou Unipetrol RPA 

s.r.o., konkrétně typ granulát DE – G1 – EP, E:P = 1 : 2, kde poměr E:P označuje poměr 

energosádrovce k popílku. U tohoto vzorku byl proveden chemický rozbor, který je v tabulce 

5. Pro testování pod vodou byl testován granulát Unipetrol RPA s.r.o. DE – G2 – EP,  

E:P = 1 : 4. 

Tabulka 5. Chemické prvky ve vodném výluhu granulátu 1 : 2 po 28 dnech zrání 

Prvek jednotka hodnota 

As % hmot 0,030 ± 0,003 

Ba % hmot 0,012 ± 0,001 

Be % hmot  0,0002 

Pb % hmot  0,005 

Cd % hmot  0,0004 

Cr % hmot  0,05 

Co % hmot  0,09 

Cu % hmot  0,04 

Ni % hmot  0,04 

Hg % hmot  0,0005 
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Se % hmot  0,002 

Ag % hmot  0,01 

V % hmot  0,006 

Zn % hmot  0,04 

Obsah organického uhlíku – 

spal. látky 
% hmot 0,88 

 

Granulát je směs popílku, energosádrovce (produktu odsíření kouřových spalin) s vodou. Na 

obrázku 19 je názorně vidět, jak vypadá granulát hned po výrobě v míchacím centru. Zrnitost 

vysušeného vzorku je vidět na obrázku 20 a je patrné, že se jedná o materiál se širokou 

zrnitostí, od štěrkovitých zrn až po jemná prachovitá zrna.  

 

 

Obrázek 19. Granulát 1:2 z výroby producenta 
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Obrázek 20. Zrnitost granulátu 1:2 

 

5.3 Technologie výroby 

Výroba suspenzí ZZM byla realizována v laboratorní míchačce (obr. 21 a) dle ČSN 

EN 196 - 1 (72 2100) pro výrobu cementových směsí s objemem nádoby 5 l z korozivzdorné 

oceli, otáčkách metly 140 ± 5 min
-1

 a planetovém pohybu kolem osy nádoby při otáčkách 62 

± 5 min
-1

 a těchto dalších okrajových podmínkách: 

 celková hmotnost tuhých vstupních komponent byla pro každou recepturu stanovena 

na 4.000 g, 

 množství záměsové vody, resp. vodní součinitel směsi byl stanoven 0,300, aby byla 

zajištěna optimální tekutost směsi ZZM, 

 celkový čas výroby, tj. homogenizace komponent vč. hydratace záměsovou vodou  

= 120 ÷ 160 sec (bez času pro vyklopení suspenze ZZM), 

Optimálně tekuté suspenze byly nalévány do krychlových forem 150 x 150 x 150 mm 

a válečkových forem Ø 70 x 140 mm (viz obr. 21 b), obsah forem byl propícháván skleněnou 

tyčinkou pro odstranění potenciálních vzduchových bublin – postup dle ČSN EN 12350-1  

Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků. Po 3 dnech uložení forem v laboratorním 
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prostředí při teplotě 21 C ± 3 C byly vzorky odformovány a uloženy na 28 dní v prostředí 

s relativní vlhkostí min. 95 % - postup dle ČSN EN 12390-2 Zkoušení ztvrdlého betonu – 

Část 2: Výroba a ošetřování zkušebních těles pro zkoušky pevnosti, resp. pod vodou u druhé 

fáze testování, jak je vidět na obrázku 22. 

 

  

a) laboratorní míchačka   b) odlévací formy 

Obrázek 21. Technologie odlévání vzorků ZZM 

 

   

   a) vlhké prostředí              b) pod vodou 

Obrázek 22. Uložení vzorků 
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5.4 Výsledky a diskuse 

Část testů byla provedena na čerstvé suspenzi, zbytek testů byl proveden na vyzrálém 

tělese po 28 dnech zrání v prostředí s min. vlhkostí 95 %, resp. při zrání pod vodou. Před 

samotným testováním materiálů dle návodu autorizované osoby, byl proveden test na 

stanovení optimálního množství záměsové vody. Tento parametr je důležitý hlavně z důvodu 

dobré dopravitelnosti tekuté směsi do vyplňovaných prostor důlního díla. Pokud by byla tato 

směs příliš hustá, pak by nedošlo k dobré distribuci směsi ve vyplňované oblasti. Naopak, 

pokud by byla příliš řídká, pak by směs nedosahovala výsledných kvalitativních požadavků. 

Samotný granulát již v sobě obsahuje vodu, která je přimíchávána do směsi při výrobě 

granulátu, a proto další přídavek vody nemusí být velký. Pro zjištění optimálního množství 

záměsové vody byla použita metoda střásacího stolku, kdy tekutá směs vytvoří na ploše 

střásacího stolku koláč. Optimum pro tento rozliv by mělo být 550 – 600 mm. V tabulce 6 

jsou výsledky laboratorního testování stanovení optimálního vodního součinitele.  

Tabulka 6. Stanovení optimálního vodního součinitele 

Směs č.   1 2 3 4 5 

Vodní součinitel [--] 0,250 0,275 0,300 0,325 0,375 

Rozliv [mm] 430 540 595 630 670 

 

Jak je vidět na následujícím obrázku 23, optimum pro granulát je okolo 0,300, kdy rozliv 

dosahuje cca 600 mm. Obrázek 24 ukazuje rozdíl mezi řídkou a optimálně tekutou směsí.   

 

Obrázek 23. Optimální rozliv směsi ZZM 
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  a) příliš tekutá směs       b) optimálně tekutá směs 

Obrázek 24. Stanovení optimálního vodního součinitele – zkouška rozlitím 

 

Po stanovení optimálního množství záměsové vody do směsi, mohla začít samotná výroba dle 

postupu popsaného výše. Celkem byly vyrobeny pro zkoušky po 28 dnech 4 válcová tělesa ø 

70 x 140 mm a 3 krychlová tělesa o hraně 150 mm.  

Čerstvá směs byla testována hned po výrobě, v tabulce 7 jsou uvedeny výsledky 

testování čerstvé suspenze. Byla opětovně provedena zkouška rozlitím, kdy byla zjištěna 

hodnota rozlivu 600 mm, což je pořád ještě optimální hodnota, kdy se směs dostane optimálně 

do vyplňovaného prostoru, aniž by to mělo vliv na její mechanické vlastnosti. Objemová 

hmotnost suspenze je okolo 1600 kg/m
3
, jedná se o relativně lehký materiál, který lze 

přirovnat lehkému betonu.  

Tabulka 7. Fyzikálně-mechanické vlastnosti čerstvé směsi 

Objemová hmotnost suspenze  [kg.m
-3] 1618 

Vodní součinitel VS [1] 0,300 

Zkouška rozlitím (d1+d2)/2 [mm] 600 

 

Po základních testech, které byly provedeny na čerstvé suspenzi, byla provedena výroba 

samotných těles pro testování po 28 dnech. Výroba probíhala dle postupu popsaného 

v kapitole výše. Po 3 dnech zrání byly vzorky vyjmuty z forem a přesunuty do prostředí 

s vlhkostí minimálně 95 %, jak je vidět na obrázku 22 a. Po 28 dnech byly provedeny testy na 

vyzrálých tělesech. Prvně byla stanovena pevnost v tlaku dle postupu uvedeného výše. 

Výsledky pevnosti v tlaku jsou uvedeny v tabulce 8. Po 28 dnech zrání ve vlhkém prostředí 
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byla dosažena pevnost v tlaku nad 2 MPa, což překračuje parametr minimální pevnosti v tlaku 

pro ZZM. 

Tabulka 8. Pevnost v tlaku – krychelná po 28 dnech zrání při vlhkosti min. 95 % 

Čís. 

těl. 

Výška 

vzorku 

[mm] 

Průměr 

vzorku 

[mm] 

Rychlost 

stlačení 

[MPa.s
-1

] 

Zatěžovací 

síla 

[N] 

Pevnost 

v tlaku 

Rc 

[MPa] 

PRŮMĚR 

Rc 

[MPa] 

1 150 150 x 150 0,5 51500 2,289 

2,356 2 150 150 x 150 0,5 52500 2,333 

3 150 150 x 150 0,5 55000 2,444 

Ze zbytků po stanovení pevnosti v tlaku bylo provedeno další testování, výsledky jsou 

uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9. Fyzikálně mechanické vlastnosti po 28 dnech zrání při vlhkosti min. 95 % 

Parametr  hodnota 

Vlhkost hmotnostní w [ % ] 41,6 

Objemová hmotnost vlhká  [ kg.m
-3 ] 1550 

Nasákavost α [ % hmot. ] 52,7 

Přírodní radionuklid 
226

Ra  [ Bq.kg
-1

 ] 57 ± 6 

Index hmot. aktivity I - [--] 0,61 ± 0,03 

Z válcových vzorků byla provedena zkouška pevnosti v prostém tlaku a propusnosti. Vzorek 

na propustnost byl upraven soustruhem na velikost ø 50 x 50 mm, jak je patrné z obrázku 25. 

 

Obrázek 25. Úprava vzorku na soustruhu 

před úpravou 

po úpravě 
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Z vysoustruženého vzorku byla stanovena propustnost vyzrálého vzorku dle následujících 

podmínek. 

Přístroj:   STRASSENTEST DW 250 

Teplota vody [°C]:  20,3    Výška vzorku h [mm]: 50  

Komorový tlak [bar]: 2,0    Sytící tlak [bar]:  0,15 

Stav vzorku: vyzrálý vzorek    Hydraulický spád [i]:  30 

 

V tabulce 10 jsou uvedeny hodnoty měření propustnosti. Z výsledků je patrné, že se jedná o 

nepropustný materiál, kdy byla dosažena hodnota 10
-9

 m/s. 

 

 

Tabulka 10. Propustnost 

 

Pořadové   

číslo  

Součet  

poklesů 

hladiny  

Součet 

časů 

měření 

Koeficient 

filtrace 

Průměrný 

koeficient 

filtrace  

Průměrný 

koeficient 

filtrace  

      li [ ml ]    ti [ s ]  ki [m.s
-1

]  kT [ m.s
-1 ]  k10 [ m.s

-1 ]   

1  5,0 15156 5,60.10
-9

 

5,59.10
-9

 4,28.10
-9

 2  5,0 15199 5,59.10
-9

 

3 5,0 15207 5,58.10
-9

 

 

Poslední zkouškou na válcových vzorcích byla pevnost v prostém tlaku. Ta byla provedena 

dle postupu uvedeného výše na automatickém lisu Fröwag FW 50 kN, při rychlosti deformace 

0,5 mm/min. Výsledky stanovení jsou v tabulce 11 a průběh je znázorněn na obrázku 26. 

Z výsledků vyplývá, že i válcové tělesa dosáhla pevnosti v tlaku větší než 2 MPa. Vzorek 1 ji 

sice nedosáhl, ale bere se průměrná hodnota stanovení, druhý vzorek výrazně přesáhl 2 MPa. 

U prvního vzorku je předpoklad, že se vyskytovaly vzduchové bubliny, které negativně 

ovlivňují pevnost v tlaku.  
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Tabulka 11.  Pevnost v prostém tlaku vzorku po 28 dnech zrání ve vlhkém prostředí 

Číslo 

vzorku 

Výška 

vzorku 

Průměr 

vzorku 

Svislá 

deformace 

Poměrná 

svislá 

deformace 

Průměrná 

průřezová 

plocha 

Osová 

síla 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

Modul 

přetvárnosti 

hp [mm] dp [mm] Δh [mm] i [1] A [mm
2
] F [N] qu [MPa] Edef [MPa] 

1 140 70 0,60 0,004 3865,02 7661 1,982 697,207 

2 140 70 0,59 0,004 3864,74 11073 2,865 1093,867 

 

Z průběhů je možné vyčíst, že maximální deformace nastala zhruba ve stejných místech, cca 

0,60 mm, u pevnějšího vzorku pak nastal relativně rychlý pokles síly z důvodu tvorby větších 

trhlin na tělese.  

 

Obrázek 26.  Pevnost v prostém tlaku po 28 dnech zrání ve vlhkém prostředí 

 

V další etapě testování granulátu bylo cílem zjistit schopnost a míru zpevnění granulátu při 

zrání pod vodou. K testování byl vybrán granulát Unipetrol RPA s.r.o. v poměrech E:P = 1 : 2 

a 1 : 4. Granuláty byly nasypány v první fázi do plastové nádoby o V = 15 l, jak je vidět na 

obrázku 27. 
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a) 1:2    b) 1:4 

Obrázek 27. Příprava granulátu pro zrání pod vodou 

 

Poté granulát zrál v laboratorních podmínkách 28 dní tak, aby byl neustále ponořen pod 

vodou. Voda byla použita z vodovodního řadu. Po 28 dnech byl granulát vyjmut z formy a 

upraven pro stanovení pevnosti v prostém tlaku. Byly vyříznuty hranoly o výšce 100 mm a 

hraně 50 x 50 mm. U těchto hranolů byla testována pevnost v prostém tlaku s cílem zjistit, 

jestli jsou granuláty vůbec schopné pod vodou změnit své pevnostní charakteristiky. Výsledky 

pevnosti v prostém tlaku jsou uvedeny v tabulce 12. 

Tabulka 12. Pevnost v prostém tlaku granulátu při zrání pod vodou 28 dní 

Číslo 

vzorku 

Výška 

vzorku 

Průměr 

vzorku 

Svislá 

deformace 

Poměrná 

svislá 

deformace 

Průměrná 

průřezová 

plocha 

Osová 

síla 

Pevnost 

v prostém 

tlaku 

Modul 

přetvárnosti 

hp [mm] dp [mm] Δh [mm] i [1] A [mm
2
] F [N] qu [MPa] Edef [MPa] 

1:2 100 50x50 0,81 0,008 2520,42 5930 2,353 447,235 

1:4 100 50x50 1,18 0,012 2529,85 3301 1,305 247,797 

 

Minimální pevnost v tlaku potřebnou pro využití jako ZZM dosahuje pouze granulát 1 : 2. Pro 

další testování byl proto vybrán tento granulát a byla nachystána optimálně tekutá směs, kdy 

vodní součinitel byl 0,3 (stanovení popsáno výše) a tato tekutá směs byla nalita do 

krychlových forem umístěných pod vodou (viz obr. 20 b). Byly nachystány 3 vzorky pro 

vytvoření řady pevností po 28, 56 a 90 dnech. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 13 a 

v grafické podobě na obrázku 28. 
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Tabulka 13. Pevnost v tlaku granulátu 1 : 2 při zrání pod vodou  

doba 

zrání 

Výška 

vzorku 

Průměr 

vzorku 

Průměrná 

průřezová 

plocha 

Osová 

síla 

Pevnost 

v  tlaku 

[dny] hp [mm] dp [mm] A [mm
2
] F [N] Rc [MPa] 

28 150 150x150 22500 51258 2,278 

56 150 150x150 22500 113852 5,060 

90 150 150x150 22500 229065 10,181 
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Obrázek 28. Průběh pevnosti v tlaku granulátu 1 : 2 při zrání pod vodou 

Z výsledků zrání granulátu pod vodou je patrné, že tento materiál je schopen tvrdnout pod 

vodou a jeho pevnost má rostoucí charakter. Po 90 dnech dosáhla pevnost 10 MPa, což z něj 

činní kvalitní zpevněný zásypový materiál vhodný pro využití při likvidaci hlavních nebo 

starých důlních děl s problémy s hladinou podzemní vody. Rozhodně tento materiál je nutné 

testovat v oblasti využití jako ZZM pro zatopená důlní díla. 

Na základě výsledků je možné doporučit granulát produkovaný Unipetrolem RPA 

s.r.o. pro využití jako zpevněný zásypový materiál pro likvidaci hlavních a starých důlních děl 

v souladu s českou legislativou. V současné době je tento produkt certifikován jako DE - G1 – 

EP  granulát pouze jako granulát aditivovaný do výsypek povrchových dolů pro násypy a 

zásypy v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění.  
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6 Závěr 

Diplomová práce je na téma zpevněných zásypových materiálů na bázi produktů po 

spalování fosilních paliv. Vedlejší energetické produkty představují cenný materiál pro 

využití v širokém spektru průmyslu. V oblasti severních Čech je tento materiál převážně 

využíván při zahlazování důlní činnosti ve spojitosti s povrchovou těžbou hnědého uhlí. Dále 

je možné tohoto produktu využít jako zpevněného zásypového materiálu při likvidaci starých 

důlních děl. Oblast severních Čech je hojně pokryta starými důlními díly a je nutné je 

zabezpečit proti poklesům a dalším vlivům spojených s ukončením důlní těžby. K roku 2010 

bylo evidováno v oblasti severočeské hnědouhelné pánve 179 starých důlních děl. Na obrázku 

2 je vidět, kde se tyto SDD nacházejí. Jejich stav je například závislý na tom, v jaké lokalitě 

se nacházejí a k jakým důlním vlivům v nich došlo. Mnoho těchto SDD je zatopeno vodou, 

došlo zde k různému stupni deformace a proto je nutné tato díla zabezpečit, aby nedošlo 

k větším škodám v okolí. K plánu likvidace SDD musí projektant přistupovat individuálně 

s ohledem na podmínky, v jakém stavu se SDD nachází. Je na něm, jak se rozhodne 

likvidovat toto SDD, buď za pomoci zpevněného, nebo nezpevněného zásypového materiálu. 

VEP je možné v tomto případě využít jako zpevněný zásypový materiál v místech, kde to 

projektant navrhne.  

Cílem této diplomové práce bylo otestovat granulát produkovaný firmou Unipetrol 

RPA s.r.o. jako zpevněný zásypový materiál v souladu s platnou legislativou pro certifikaci 

výrobku. Dílčím cílem bylo otestovat granulát v podmínkách zrání pod vodou. V první fázi 

testování byl stanovován optimální vodní součinitel, tj. optimální množství záměsové vody 

směsi. Na základě testování byl zvolen poměr 0,3, který zaručuje optimální rozlití čerpané 

směsi do důlního díla a tím dojde i k rovnoměrnému pokrytí upravované plochy. V další etapě 

byl granulát testován v souladu s platnou legislativou podle návodu AO. Na základě výsledků 

uvedených v kapitole 5.4 je možné tento granulát doporučit certifikovat jako ZZM. V další 

etapě zkoušení byl testován granulát při podmínkách zrání pod vodou bez přístupu vzduchu. 

Byly vybrány dva typy granulátu, které byly prvně testovány po dobu zrání 28 dní pod vodou. 

Z výsledu vyplynulo, že pro zrání pod vodou je vhodný granulát 1 : 2, granulát 1 : 4 nedosáhl 

na požadovanou minimální pevnost v tlaku 2 MPa. Na základě tohoto výsledku byla 

připravena nová série testů s cílem zjistit pevnostní řadu granulátu 1 : 2 při zrání pod vodou. 

Doba zrání byla 90 dní, přičemž dílčí testy byly provedeny po 28, resp. 56 dnech. Výsledky 



L. Johnová: Možnosti využití granulátu na bázi VEP po výrobu ZZM pro likvidaci hlavních a starých důlních děl 

2013                                                                                                                                           44 

jsou uvedeny v tabulce 13 a je možné konstatovat, že tento materiál je vhodný pro využití 

v oblastech likvidace zatopených důlních děl. 
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