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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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–  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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