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Tomáš Táborský

V čísle 3/2011 časopisu byl v rubrice Téma zařazen článek 

Richarda Schejbala „Betonové konstrukce nádrží – poža-

davky na  stavby, působící vlivy prostředí a  dopady na  ná-

vrh staveb a  na  provádění sanací“. Je v  něm uvedena řa-

da informací a názorů na působení různých faktorů na kva-

litu a trvanlivost vodohospodářských staveb. Některé vyslo-

vené názory se mohou stát předmětem odborných disku-

zí a polemik. Svaz výrobců cementu ČR (SVC ČR) považuje 

za vhodné otevřít právě takovou diskuzi a oponovat autoro-

vi článku na téma kvalita cementu a její vliv na vznik poruch 

na betonových dílech.

Ve  zmíněném článku v  časopise se na  str. 3 v  posled-

ním odstavci vpravo dole píše – cituji doslova: „Došlo k to-

mu, co někteří odborníci nazývají revolucí ve výrobě cemen-

tu (jako rozhodujícího pojiva betonu) – při úsporách paliv 

nahrazují cementárny jejich podstatnou část méně kvalitní-

mi (např. i odpadními surovinami), bohužel nesystémově. To 

má významný vliv na výsledné vlastnosti cementového slin-

ku, např. na  chování při objemových změnách i  na  detai-

ly chemického složení, které jsou pak proměnné v závislos-

ti na výrobní šarži. (Na stejně působících, tvarovaných i vy-

ztužených prvcích se při shodných podmínkách provádění 

i ošetřování projevují ve velmi různé intenzitě objemové změ-

ny ve formě trhlin.)“.

Toto tvrzení je přinejmenším nepřesné a zavádějící. Využí-

vání alternativních paliv neznamená žádnou revoluci ve vý-

robě cementu (v  této souvislosti je pojem revoluce neade-

kvátní). Jedná se o prostou a v  tomto případě pouze čás-

tečnou náhradu jednoho paliva jiným tak, jak už to proběh-

lo několikrát v minulosti (např. přechod od těžkého topného 

oleje na zemní plyn, následně pak na černé uhlí). Z hledis-

ka provozu rotační pece a  z  hlediska kvality výrobku není 

důležité, jaké palivo je používáno, změny paliva měly a mají 

pouze jediný cíl: úsporu standardních ušlechtilých paliv. Ja-

ké má vyrobený slinek mít chemické složení je již desítky let 

známo. 

Tuhými palivy přitom (jakýmikoliv!) je do surovinové smě-

si, vstupující do rotační pece, vnášeno určité množství po-

pela. Aby výsledný výrobek měl požadované chemické slo-

žení, počítá se s tímto vnosem při skladbě surovinové smě-

si. K tomu účelu jsou z dodávek jakýchkoliv paliv (tedy i uhlí) 

odebírány vzorky, které jsou podrobeny palivářským zkouš-

kám a  jejich popel chemické analýze. Stejně je analyzová-

na i surovinová směs. Analýzy jsou prováděny automaticky 

pomocí rentgenfluorescenčních analyzátorů, výsledky vy-

užívá řídící počítač, který podle nich řídí skladbu surovino-

vé směsi a celý provoz rotační pece. Protože provoz rotač-

ní pece je kontinuální, automatický odběr vzorků k  analý-

zám probíhá v pravidelných časových intervalech. U suro-

vinové směsi jsou intervaly zpravidla pětiminutové. Při takto 

řízeném kontinuálním provozu nelze rozlišovat nějaké výrob-

ní šarže. Slinek má proto chemické složení dané nastave-

ním požadovaných dat na řídícím počítači. Toto nastavení je 

stálé a určité malé kolísání chemického složení je dáno ne-

jistotou výsledků analýz a nejistotou míry zásahů do  řízení 

skladby suroviny a řízení provozu rotační pece. Tyto nejistoty 

jsou statistickými pojmy a v žádném případě výkyvy v che-

mickém složení nemohou ovlivnit základní vlastnosti slinku 

a cementu.

Bylo by na místě vysvětlit, co autor článku myslel nesysté-

movou náhradou standardních paliv (těžký topný olej, zem-

ní plyn naftový, černé uhlí) alternativními palivy (autor článku 

tento pojem nepoužívá). Alternativní paliva jsou získávána ze 

spalitelných odpadů a jsou podrobována stejným zkouškám 

jako paliva standardní (předchozí odstavec). Nesystémová 

náhrada je podle autora snad náhrada standardního paliva 

nahodile se vyskytujícím spalitelným odpadem? Tak tomu 

ale není a nemůže být – cementárna není spalovnou odpa-

dů, ale zařízením na výrobu cementu a tomu je využití ener-

getické a materiálové hodnoty i odpadního materiálu pod-

řízeno (autor článku zde trochu zaměňuje odpad a  palivo 

za surovinu – jakmile se odpad stane surovinou či výrobkem 

jako alternativní palivo ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v je-

ho aktualizovaném znění, přestává být odpadem). Jako al-

ternativní paliva nebo k jejich výrobě slouží především prů-

myslové odpady a  vytříděná spalitelná část komunálního 

odpadu. Většinou obsahují mnohem méně nečistot a přímě-

sí nevhodných při výpalu slinku než paliva standardní (jme-

novitě černé uhlí).

Autor dále píše o objemových změnách betonového díla 

v  souvislosti s  používáním alternativních paliv a  s  chemic-

kým složením slinku. Může chemické složení slinku ovliv-

nit objemové změny betonu? Odpověď zní: Ano, může. Ale! 

Jak již je v předchozích odstavcích psáno, skladba surovi-

nové směsi, a tím chemické složení slinku, je řízena počíta-

čem na  základě výsledků chemických analýz vstupujících 

materiálů (surovinové směsi, jejích složek a paliva) a je s ma-

lými výkyvy stálá. Je ale vůbec reálné, aby chemické složení 

slinku v dnešní době bylo natolik proměnlivé, že by ovlivňo-

valo velikost objemových změn tvrdnoucího betonu? Není. 

Nestálost chemického složení slinku je při současné úrovni 

řízení provozu rotační pece a  řízení skladby suroviny prak-

ticky vyloučena.

Na  počátcích výroby cementu tomu bylo samozřejmě ji-

nak. Skladba surovinové směsi při výpalu v  šachtových 

pecích s  diskontinuálním provozem byla řízena náhodně 

bez hlubších znalostí a často se stávalo, že produkt výpa-

lu měl vysoký obsah volného vápna a  byl tedy objemově 

nestálý. V menší míře se tyto problémy objevovaly i u prv-

ních rotačních pecí, kdy ještě neexistovaly automatické 

rentgenfluo rescenční analyzátory a řídící počítače, takže ří-

dící zásahy nepřicházely včas, nebo jejich míra nebyla vždy 

adekvátní.

Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu může ovlivnit 

přítomnost některých kovů ve  slinku. Jsou pak zabudová-

ny do krystalové mřížky slinkových minerálů nebo přítomny 

ve  formě tuhých roztoků ve skelné fázi a mohou při dosta-

tečném množství ovlivnit průběh hydratace při tuhnutí a tvrd-

nutí betonu. Autoři Stephan, Knöfel a Härdtl [1] se zabýva-

li vlivem vysokého obsahu Cr, Ni a Zn na vlastnosti čistých 

slinkových minerálů a  na  vlastnosti cementového kamene. 

Výsledky výzkumu ukazují, že těžké kovy (TK) nejen v běž-
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ných přírodních koncentracích, ale i  při koncentracích zvý-

šených na 1 000 ppm nemají žádný měřitelný vliv na pro-

ces výpalu a na hydrataci. Při velmi vysokých přídavcích těž-

kých kovů (nad 25 000 ppm) je již možno nalézt v nezhyd-

ratovaném slinku a  v  čistých slinkových fázích modifikační 

změny a novotvary. Tak vysokými koncentracemi TK je také 

ovlivněna hydratace slinkových fází. Nikl a  zejména chrom 

urychlují hydrataci C3S, zinek výrazně oddaluje její počátek. 

Na hydrataci C3A má nikl nepatrný vliv, chrom působí tlumi-

vě (snižuje hydratační teplo) a zinek kromě utlumení ještě vý-

razně oddaluje její počátek. Kromě případů vysokých pří-

davků chromu a extrémně vysokých přídavků těžkých kovů 

nad 25 000 ppm nejsou pevnosti cementové malty negativ-

ně ovlivňovány. Tak vysokých koncentrací TK ve slinku a ce-

mentu však není ani při využívání odpadů dosahováno. Ob-

sahy TK ve slinku se i při spalování alternativních paliv, vyro-

bených z odpadů, pohybují vesměs v desítkách, v některých 

případech ojediněle ve stovkách ppm.

Kvalitu betonu ovšem ovlivňuje celá řada vnějších faktorů 

a záleží na zpracování a ošetřování betonového díla během 

tuhnutí a tvrdnutí betonu. Nemá smysl zde podrobně popi-

sovat veškeré tyto faktory, jsou to věci, které jsou všeobec-

ně známy. Možných příčin poruch betonových konstrukcí 

je mnoho a není správné hledat je pouze tam, kde je jejich 

výskyt navíc málo pravděpodobný. Kvalita cementu dnes 

opravdu není výsledkem náhody ale pečlivě řízeného a kon-

trolovaného výrobního procesu.

Je tu ještě jedna věc, která je v článku podána zavádějícím 

způsobem. Na str. 4 v odstavci „Požadavky hygienické“ je 

psáno, že „Pro betonové konstrukce obecně nejsou k dis-

pozici nástroje k ověřování souladu s platnou vyhláškou 

(myšlena zřejmě vyhláška č. 409/2005 Sb.) in situ. Nee-

xistují údaje výrobců cementů, což souvisí i s výše uve-

deným rozptylem vlastností …“. Není tomu úplně tak.

Cementárny nechávají provádět vyluhovací zkoušky podle 

zmíněné vyhlášky. Provádí se na zkušebních tělískách stan-

dardních rozměrů 40 x 40 x 160 mm, zhotovených z cemen-

tové pasty o normální konzistenci podle ČSN EN 196-3. Tyto 

zkoušky jsou však časově velmi náročné, a tak jejich výsled-

ky jsou k dispozici zhruba nejdříve za padesát dnů po ode-

brání vzorků. Provádění těchto zkoušek také není předmě-

tem souboru norem ČSN EN 196 a 197. Je tedy na odbě-

rateli, aby si u výrobce zajistil jejich výsledky. Zde je nutno 

připomenout, že výrobkem cementárny je cement a  že je 

zkoušen podle standardních postupů daných příslušnými 

normami nebo vyhláškami. To platí i pro vyluhovací zkouš-

ky. Povrchové úpravy vodohospodářských děl a  jejich vliv 

na  vyluhování a  růst mikroorganizmů nelze při výrobě ce-

mentu opravdu nijak ovlivnit.

Tolik k  některým názorům, uváděným v  článku v  čísle 

č. 3/2011 časopisu Beton TKS. SVC ČR považuje za nutné 

vyjádřit se k publikovaným názorům a i s nimi polemizovat. 

za SVC ČR: Ing. Tomáš Táborský

VUMO, s. r. o.

e-mail: taborsky@vumo.cz

tel.: 257 911 775, 257 810 798
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NET ZERO ENERGY BUILDING 

–  Ž ÍT  A   PRACOVAT S   VYROVNANOU 

ENERGETICKOU BILANCÍ

Taktika a zkušenosti z pohledu projektantů 

a uživatelů

Budovy s nulovou energetickou bilancí, rovnovážné budo-

vy nebo uhlíkově neutrální města – záleží na místě a důvo-

dech pro analýzu a snadno dokážeme, aby se čísla cho-

vala zcela jinak. Proměnlivost termínů při jejich používá-

ní naznačuje, že stále chybí vědecké metody, což je pro-

blém ne jen z pohledu mezinárodní komunikace, ale také 

z pohledu plánovacích procesů jako odezvy na energetic-

ké výzvy. Objasnění a  sjednocení většiny důležitých ter-

mínů, které jsou v těchto souvislostech užívány, je zvláště 

důležité pro jejich zavedení. 

Od  října 2008 se otázkou terminologie zabývá panel 

odborníků z  mezinárodní energetické agentury v  rámci 

projektu „Směrem k energeticky soběstačným budovám 

pouze se solárními zdroji“. Předmětem je analýza ukázko-

vých budov, které mají nulovou energetickou bilanci, ja-

ko zdroj podkladů pro vývoj nových metod a nástrojů pro 

plánování, návrh a provoz takových budov. Výsledky jsou 

prezentovány v  předkládané publikaci. Představení vy-

braných projektů není pouze z hlediska architektury, ale 

zaměřuje se na vztah znalostí a zkušeností získávaných 

jak projektanty, tak budovateli objektů.

I  když mnoho otázek zůstává stále nezodpovězených, 

ukázkové projekty, kde byla projednávaná problematika 

již začleněna, potvrzují, že je to již dnes možné. 

Kniha je členěna do kapitol:

• Prezentace komplexní rovnovážné metodologie

• Objasnění a užívání základní terminologie

• Energetická rovnováha ve stavební praxi

• Ukázkové příklady budov s  nulovou nebo plusovou 

energetickou bilancí

• Typologicky zaměřené průřezové přehledy mezinárod-

ních projektů
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