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Predmetom tejto diplomovej práce je posúdiť vplyv recyklovanej vody na vlastnosti malty. 

V teoretickej časti práce je popísaná výroba betónu, zloţky betónu a chemická podstata 

tvrdnutia betónu. Následne chemické prísady pouţívane pri výrobe betónu, pouţitie, zloţenie, 

chemická podstata a vplyv recyklovanej vody poţitej do betónu. K posudzovaniu bol pouţitý 

cement CEM I 42,5R a síran sodný v zámesovej vode v koncentráciách 2000, 3000, 4000 

mg/l. V práci je prevedené stanovenie konzistencie čerstvej malty, pevnostné skúšky 

stvrdnutého betónu v rôznych časových obdobiach a stanovenie zmršťovania korýtkovou 

metódou. Na záver boli vykonané analýzy zatvrdnutej malty. 
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fresh and hardened concrete . Ostrava: VSB - Technical University of Ostrava , Faculty of 

Civil Engineering , Department of Building Materials and Mining Engineering , 2013 , 73 

pages . Supervisor: Ing . Jiří Šafrata . 

 

The subject of this thesis is to assess the impact of recycled water on the properties of mortar . 

In the theoretical part of the thesis describes the production of concrete , concrete elements 

and chemical nature hardening . Subsequently, chemical additives used in the manufacture of 

concrete , use , composition , chemical nature and impact of recycled water ingested into the 

concrete. The assessment was used cement CEM I 42.5 R and sodium sulphate in the initial 

water concentration in the 2000, 3000 , 4000 mg / l . The work is done determining the 

consistency of fresh mortar , strength testing hardened concrete at different times and 

determine the shrinkage channeling method. Finally , analyzes were made of hardened mortar 

. 
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Zoznam pouţitého značenia 

C4AF Tetrakalciumaluminátferit 

K Portlandský slinok  

S Granulovaná vysokopecná struska 

Ca(OH)2 Hydroxid vápenatý 

Q  Prírodné kalcinované pucolány  

P Prírodný pucolán  

V Kremičitý popolček V 

W Vápenatý popolček 

T Kalcinovaná ţivica  

D Kremičitý úlet 

CaO Oxid vápenatý 

SiO2 Oxid kremičitý 

Al2O3 Oxid hliníka 

Fe2O3 Oxid ţelezitý 

MgO Oxid horečnatý 

SO3  Oxid sírový 

C3S  Alit 

C2S  Belit  

C3A Tricalciumaluminát 

C4AF Celit  

MH  Hydraulický modul 

MS Silikátový modul 

MA Aluminátový modul 

w/c                 Vodný súčiniteľ 

ZnO Oxid zinečnatý  

ZnCl2 Chlorid zinečnatý, 

 RC28                  Pevnosť v 28 dňoch 

H2O Voda 

BaSO4  Dusičňan strieborný 

Ca6Al2(SO4)3(OH)12*26H2O Ettringit 
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1 Úvod 

Voda je jedna z najdôleţitejších častí betónu a zároveň najdôleţitejšia zloţka ţivota na 

zemi. Moderné staviteľstvo vyuţíva betón vo veľkej miere a kladie veľké nároky na jeho 

kvalitu. S úlohou výroby betónu v betonárňach je úzko spätá efektivita vyuţívania 

energetických zdrojov, v tejto súvislosti aj recyklácia vody a jej spätné vyuţitie.  

Zloţenie recyklovanej vody ovplyvňuje mechanické vlastnosti betónu. S tohto dôvodu 

je potrebné pred pouţitím overiť zloţenie a vyhodnotiť jej pôsobenie na kvalitu betónu v čase.  

Cieľom tejto diplomovej práce je posúdiť vplyv síranov v rôznych koncentráciách na 

mechanické vlastnosti betónu v čase. Okrem pevnostných vlastností bola posúdená 

rozťaţnosť v čase, overenie obsahov síranov v zatvrdnutej malte a vývin ettringitu v čase. 

Pre laboratórne skúšanie bola recyklovaná voda simulovaná rozpustením síranu 

sodného vo vode a aby bolo dosiahnuté správanie betónu dlhšom časovom období, boli 

vzorky uloţené vo vlhkom prostredí pri teplote 65°C po dobu troch mesiacov.   

Mojim predpokladom bolo, ţe so zvyšujúcou sa koncentráciou síranu sodného 

v zámesovej vode sa zhoršia mechanické vlastnosti malty vplyvom zvyšujúceho sa obsahu 

etringitu pri dozrievaní betónu. 
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2 Betón a jeho zloţky 

 História betónu siaha aţ do starovekého Egyptu. Podľa záznamov bol prvý prostý 

betón (tzv. umelý kameň) pouţitý práve v tejto oblasti okolo roku 3600 pred n. l. na stavbu 

stĺpov. Od roku 212 n. l. sa datujú prvé pokusy o vytvorenie vystuţeného betónu, vtedy bolo 

na stavbu kúpeľov Caracalla Marca Aurélia vyuţitý betón vystuţený tyčami z bronzu 

a ţeleza. V novodobej histórii sa betón začal pouţívať aţ v druhej polovici osemnásteho 

storočia, kedy vznikla aj prvá kniha o betóne. [1] 

V poslednom čase prešiel betón mnohými zmenami. Vývojové technológie sa 

zamerali predovšetkým na chemické zloţenie betónu. Objavili sa chemické a prírodné látky, 

zlepšujúce podstatnou mierou kvalitu betónu, napr. ide o zvýšenie pevnosti a odolnosti proti 

chemickým a mechanickým vplyvom. V posledných rokoch sa kladie veľký dôraz na ochranu 

ţivotného prostredia pri výrobe a spracovaní. U betónu sa skúma najmä moţnosť vyuţitia 

recyklátov z asanovaných betónových konštrukcií a zníţenie energetickej náročnosti. [1] 

 V súčasnosti je betón najpouţívanejší stavebný materiál. Jedná sa pritom 

o kompozitnú látku tvorenú tromi hlavnými zloţkami- plnivom, spojivom a vodou. Vedľajšie 

zloţky, ktorými sú prímesi a prísady, potom slúţia k dosiahnutiu určitých vlastností. [1] 

Betón z hľadiska vyuţitia môţeme označiť ako „pruţný“ materiál. Vo veľkej miere sa 

dajú meniť jeho vlastnosti zaisťujúce odolnosť voči vplyvom prostredia. Je moţné z neho 

vytvoriť takmer akýkoľvek tvar. Moţno ho tieţ vyuţívať pre realizáciu monolitických aj 

prefabrikovaných konštrukcií. V prípade monolitických konštrukcií zabudujeme do 

konštrukcie čerstvý betón (ČB), ktorý plníme do pripraveného bednenia. ČB je plastická 

hmota, ktorá nie je schopná prenášať akékoľvek zaťaţenie. Nevyhnutná je teda technologická 

prestávka spôsobená dobou tuhnutia tvrdnutia betónu, to tvorí najväčšiu nevýhodu. Môţu tieţ 

vznikať rôzne odchyľky od návrhu vzniknuté napr. nepresným uloţením výstuţe do 

konštrukcie. Oproti tomu prefabrikované dielce sú do miesta svojho statického pôsobenia 

v konštrukcií zabudovane v stave, kedy sú schopné prenášať zaťaţenie. Ak sa tieto dieľce  

dováţajú na stavbu z výrobní, sú vyrábané s veľkou presnosťou, ktorú na stavbe nikdy 

nemoţno docieliť. [1] 

 „Betón je zmes cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s prísadami alebo 

prímesami, alebo bez nich, ktorý získava svoje vlastnosti hydratáciou cementu.“ [6] 
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 Čerstvý betón, je betón ktorý je úplne zamiešaný a je ešte v takom stave, ktorý 

umoţňuje jeho hutnenie zvoleným spôsobom. Naproti tomu stvrdnutý betón je uţ v pevno 

stave a má teda uţ svoju pevnosť. [6] 

Betón sa vyznačuje predovšetkým vysokou pevnosťou v tlaku nízkou pevnosťou 

v ťahu. Vo väčšine zdrojov sa udáva, ţe je pevnosť v ťahu asi jednou desatinou pevnosti 

v tlaku. Betón je tieţ materiál s vysokou trvanlivosťou. Pokiaľ na betón nepôsobia 

degeneračné vplyvy, jeho pevnosť sa neustále zvyšuje. Po uplynutí počiatočnej doby rýchleho 

nárastu pevnosti sú zmeny uţ nepatrné. Takéto zmeny sa uţ nedajú pozorovať v priebehu dní, 

ale registrujeme ich v priebehu rokov. [6] 

 Ďalšou vlastnosťou prostého betónu je taktieţ krehkosť. Spolu s nízkou pevnosťou 

v ťahu nás toto núti vkladať do ťaţenej časti konštrukcie namáhanej na ohyb oceľovú výstuţ, 

ktoré je schopná prenášať ťahové napätie a tým eliminovať nevýhodu prostého betónu. 

Konštrukcie namáhané len ťahom sa z betónu nenavrhujú. [6] 

 Vysoká hmotnosť spôsobená veľkou objemovou hmotnosťou a masívnosťou je jedna 

z vlastností konštrukcií z prostého betónu. Dnešný trend však smeruje k vývoju štíhlejších 

a ľahších konštrukcií. Objemová hmotnosť betónu sa pritom pohybuje v rozmedzí od 800 do 

3000 kg.m-3. [6] 

 Z chemického hľadiska je betón vysoko alkalický (zásadový). Jeho pH dosahuje aţ 

hodnoty 13. Takto vysoká alkalita nám zaisťuje dostatočnú ochranu oceľovej výstuţe proti 

korózií. [6] 

 Betóny moţno rozdeliť podľa rôznych kritérií. Tu sú uvedené dve najdôleţitejšie 

kritériá delenia. Delenie betónu podľa vystuţenia: [2] 

• prostý (nevystuţený) 

• ţelezobetón (obsahuje oceľové prúty alebo sieť ) 

• predpjatý 

• vláknobetón 

Delenie betónu podľa objemovej hmotnosti: [2] 

• ľahké (ρ < 2000 kg.m-3) 

• obyčajné (ρ = 2000 aţ 2600 kg.m-3) 

• ťaţké (ρ > 2600 kg.m-3) 
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2.1 Kamenivo 

Kamenivo je anorganický, zrnitý, sypký, prírodný, alebo umelý materiál s maximálnou 

veľkosťou zrna 63 mm. Jeho hlavnou funkciou je vytvoriť v betóne pevnú kostru 

s minimálnou medzerovosťou. Kamenivo plní funkciu pevnej kostry v betóne, na ktorý je 

kladená všeobecná poţiadavka minimálnej medzerovosti ( 70 aţ 80 % objemu betónu). 

Vlastnosti kameniva pritom majú veľký vplyv na trvanlivosť betónu i ostatné mechanicko-

fyzikálne vlastnosti betónu.  Pre výrobu betónu sa pouţíva široká škála petrografických 

druhov kamenív v rôznej mineralogickej skladbe s rôznou veľkosťou zŕn. [2] 
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Obr. 1. Druhy hornín pre obyčajné betóny [4 str.31] 

 Kamenivo je zrnitý materiál, ktorý tvorí aţ 80% objemu betónu. Vytvára pevnú kostru 

s minimálnou medzerovitosťou, obvykle nie je chemicky aktívny, zlepšuje trvanlivosť 

a objemovú stabilitu a má pozitívny vplyv na pevnosť betónu. Kamenivo sa v betóne pouţíva 

tieţ z ekonomických dôvodov. Cena kameniva je totiţ výrazne niţšia, neţ cena cementu. [3, 

4] 

Podľa  pôvodu sa kamenivo delí na: [3, 4]: 

• umelé 

• prírodné: 

- ťaţené 

- drvené 

- ťaţené preddrvené 

• recyklované 
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Podľa objemovej hmotnosti sa kamenivo delí na: [2] 

• ťaţké: ≥ 3000 kg.m-3 

• hutné: 2000 aţ 3000 kg.m-3 

• pórovité: < 2000 kg.m-3 

 

Podľa normy ČSN EN 12620+A1 sa kamenivo do betónu podľa zrnitosti delí na: [5] 

• hrubé kamenivo: 

o D/d ≤ 2 nebo D ≤ 11,2 mm 

o D/d > 2 nebo D > 11,2 mm 

• drobné kamenivo: D ≤ 4 mm a d = 0 mm 

• ťaţené prírodné kamenivo 0/8 mm: D = 8 mm a d = 0 mm 

• zmes kameniva: D ≤ 45 mm a d = 0 mm 

• filer ako kamenivo 

 

Vhodnosť kameniva je závislá od mnohých vlastností. Príkladom takej chemickej 

vlastnosti je napr. obsah škodlivých látok, ku ktorým patria napr. sírany, reaktívny oxid 

kremičitý, chloridy, uhličitany vápenaté, alebo horečnaté, íli, humusovité látky a iné častice 

menšie neţ 0,063 mm, ak prekročia prípustné mnoţstvo. K mechanickým a fyzikálnym 

vlastnostiam patrí pórovitosť, ovplyvňujúca mrazuvzdornosť kameniva, ďalej nasiakavosť, 

pevnosť, sypná hmotnosť, alebo objemová hmotnosť. [2, 3, 4] 

Vhodná skladba krivky zrnitosti je dôleţitým faktorom pri výbere kameniva pretoţe 

zaisťuje optimálnou hmotnosť skladby, čím moţno docieliť potrebnú nízku medzerovitosť. 

Zostavenie krivky zrnitosti sa vykonáva výpočtom so sieťového rozboru. [2, 3, 4]Nenašli sa 

ţiadne poloţky zoznamu obrázkov.  

Maximálne zrno kameniva je ďalším posudzovaným faktorom, jeho veľkosť závisí na 

rozmeroch konštrukcie, do ktorej má byť betón zabudovaný a na spôsobe ukladania do 

konštrukcie (napr. čerpateľné betóny). Tvarový index sa posudzuje najmä u drveného 

kameniva. Vhodný pomer najväčšieho rozmeru zrna kameniva k najmenšiemu má byť menší 

alebo rovný 3. [2, 6] 
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2.2 Cement 

 Cement vo svojej podstate je prášok, ktorý pri zmiešaní s vodou v pomere pribliţne 

3:1 poskytuje hmotu (pastu), ktorá jednoducho mení tvar a ktorá za niekoľko hodín stráca 

svoju plasticitu- nastáva tuhnutie. V priebehu niekoľkých dní získa vlastnosti podobné 

prírodnému kameňu, tento proces nazývame tvrdnutie. Hydraulické tvrdnutie je dôsledkom 

hydratácie vápenatých silikátov a aluminátov. [2, 6] 

Druhy cementu: podľa ENV 197-1 sa cement podľa zmesnosti delí nasledovne podľa 

udanej tabuľky. 

Tab. 1. Druhy cementu podľa zmesnosti [4] 

Druh cementu    Názov cementu   Označenie 

Obsah zloţiek v % 

hmotnosti 

Slinek Zloţka Plnivo 

1 portlandský I 
95- 

100 
- 0- 5 

2 
portlandský 

zmesný 

II / A - X 

II / B -- X 

80- 94      

65- 79 

6- 20      

21- 35 

0- 5             

0- 5 

3 vysokopecný 

III / A 

III / B             

III / C 

33- 64    

20- 34           

5- 195 

36- 65     

66- 80     

81- 95 

0- 5             

0- 5              

0- 5 

4 pucolánový 
IV / A              

IV / B 

65- 89      

45- 64 

11- 35      

36- 55 

0- 5             

0-5 

5 zmesný V / B 
40- 64     

20- 39 

18- 30     

30-50 

0- 5             

0-5 

 

Označenie zloţiek X ( namiesto X sa uvedie písmeno) 

CEM II: S= struska, D= kremičitý úlet, P= prírodný a Q= priemyslový pucolán, V= kremičitý 

a W vápenatý   popílek, T= kalcinovaná bridlica, L= vápenec  

CEM IV: zloţky tvoria kremičitý úlet D, prírodný a priemyslový pucolán P, Q a kremičitý 

popílek V 

CEM V: zloţka je z polovice tvorená vysokopecná štruktúra S a z polovice P, Q, V 
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2.2.1 Hlavné zloţky cementu 

 V nasledujúcej kapitole sú popísané hlavné zloţky cementu: [6] 

 Portlandský slinok (K): je hydraulická látka, ktorá sa musí skladať najmenej z dvoch 

tretín hmotnosti z kremičitanov vápenatých, v zbytku sú potom obsihnuté slinkové faze 

obsahujúce hlinník a ţelezo a iné zlúčeniny (trikalciumaluminat C5A 

a tetrakalciumaluminatferit C4AF). 

Granulovaná vysokopecná struska (S): Granulovaná vysokopecná struska vzniká 

rýchlym ochladením vhodne zloţenej struskovej taveniny vznikajúcej pri tavení ţeleznej rudy 

vo vysokej peci. Struska musí byť najmenej z dvoch tretín hmotnosti sklovitá a pri vhodnej 

aktivácií musí vykazovať hydraulické vlastnosti. 

Pucolány (P,Q): Pucolány sú prírodné látky kremičité alebo kremičito-hlinité, 

poprípade je to kombinácia oboch.  Pucolány po zmiešaní s vodou samy netvrdnú, avšak ak sú 

jemne zomleté, reagujú v prítomnosti vody za normálnej teploty s rozpusteným hydroxidom 

vápenatým (Ca(OH)2) a tvoria zlúčeniny kremičitanov vápenatých a hlinitanov vápenatých, 

ktoré sú nositeľmi narastajúcej pevnosti. 

Prírodný pucolán (P) : Prírodný pucolány sú obvykle látky vulkanického pôvodu 

alebo sedimentárne horniny vhodného chemického a mineralogického zloţenia. 

Prírodné kalcinované pucolány (Q): Prírodné kalcinované pucolány sú látky 

vulkanického pôvodu, hliny, ţivice alebo sedimentované horniny, aktivované tepelnou 

úpravou. 

Popolčeky (V,W): Popolček sa získava elektrostatickým alebo mechanickým 

odlučovaním prachových častíc z dymových plynov ohnísk práškového uhlia. Popolček 

získaný iným spôsobom nesmie byť v cementoch podľa EN 197-1 pouţitý. 

Kremičitý popolček (V): Kremičitý popolček je jemný prášok prevaţne 

pozostávajúci z guľatých častíc s pucolánovými vlastnosťami. Pozostáva z aktívneho oxidu 

kremičitého (SiO2) a oxidu hlinitého (Al2O3). V ostatku je potom obsiahnutý oxid ţelezitý 

(Fe2O3), oxid vápenatý (CaO) a iné zlúčeniny. 
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Vápenatý popolček (W): Vápenatý popolček je jemný prášok, ktorý má hydraulické 

alebo pucolánové vlastnosti. Pozostáva z aktívneho oxidu vápenatého (CaO), aktívneho oxidu 

kremičitého (SiO2) a oxidu hlinitého (Al2O3). V zbytku je potom obsiahnutý oxid ţelezitý 

(Fe2O3) a iné zlúčeniny. Obsah aktívneho CaO nesmi byt menši neţ 10,0 % hmotnosti. 

Kalcinovaná ţivica (T): Kalcinovaná ţivica sa vyrába v špeciálnej peci pri teplote 

pribliţne 800 °C. Podľa zloţenia prírodného materiálu a výrobného postupu obsahuje 

kalcinovaná ţivica najmä dikalciumsilikat a monokalciumaluminat. Kalcinovaná ţivica má v 

jemne zomletom stave výrazne hydraulické vlastnosti ako portlandský cement a naviac má 

pucolánové vlastnosti. 

Kremičitý úlet (D): Kremičitý úlet vzniká pri redukcií kremeňa vysokej čistoty uhlím 

v elektrickej oblúkovej peci pri výrobe kremičitých alebo ferrokremičitých zliatin a pozostáva 

z veľmi jemných, guľovitých častíc obsahujúcich najmenej 85 % hmotnosti amorfného oxidu 

kremičitého. 

 

2.2.2 Chemické a mineralogické zloţenie cementu 

      Chemické zloţenie cementu: [6] 

- CaO - 56-68% 

- SiO2 - 16-26% 

- Al2O3 - 4-8% 

- Fe2O3 - 1-8% 

- MgO - 0-5% - max. 5% (nebezpečie horečnatého rozpínania) 

- SO3 - 0.5-4.5% - max. 3.5-4.5% (nebezpečie síranového rozpínania) 

 

Najdôleţitejšia zloţka cementu je CaO viazaná do minerálnych zloţiek  

- Ak cement obsahuje málo CaO – klesá jeho pevnosť. 

- Ak naopak cement obsahuje veľa CaO - cement sa rozpína. [6] 

 

Podľa mnoţstva oxidov rozlišujeme cementy: [6] 

- kremičitanové (silikátové) 

- hlinitánové (aluminátové) 
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 Mineralogické zloţenie cementu 

Pálením a chladením slínku vznikajú umelé v cemente minerály- mineralogické zloţky 

cementu. Vzorce  týchto zloţiek sa popisujú skrátenými symbolmi (CaO - C, SiO2 - S, 

Al2O3 - A Fe2O3 - F) [6] 

V cemente je ich  pritom viac ako 20. Hlavní sú ale nasledovné štyri: [6] 

- C3S Alit (3CaO.SiO2) – tricalciumsilikát                                                                 (1) 

- C2S Belit (2CaO.SiO2) – dicalciumsilikát                   (2) 

- C3A (3CaO.Al2O3) - tricalciumaluminát                                                                  (3) 

- C4AF Celit (4 CaO.Al2O3.Fe2O3)                                                                     (4) 

 

 

Obr. 2. Ternárny diagram sústavy SiO2 – CaO –Al2O3[6] 

 

Pomer hlavných oxidov (CaO, SiO2, AlO3, Fe2O3) v slinku aj v cemente sa vyjadruje 

modulmy, z ktorých ako prvý stanovil v roku 1892 Michaelis (MH). Moduly sú pomery 

obsahu oxidu vo vstupnej surovine a označujú sa symbolmi ( S= SiO2, C= CaO, Al2O3 + 

Fe2O3 = A + F). [4] 

Hydraulický modul   𝑴𝑯 =
𝐂

𝐒+𝐀+𝐅
   (6), jeho hodnota sa najčastejšie pohybuje od 1, 

9 do 2,2. Cement so zvýšenou tvorbou C3S a C3A má MH ˃ 2,4. Tieto silikónové mineráli 

majú vyššie hydraulické teplo, vyššie počiatočné pevnosti, ale niţšiu odolnosť proti 

agresívným látkam, sú menej objemovo stále. Cementy s MH < 1,7 vykazujú niţšiu pevnosť. 

[4] 
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Silikátový modul  𝑴𝑺 =
𝐒

𝐀+𝐅
  (7) ,spravidla býva 2, 4 aţ 2,7 . Vyšším MS sa 

vyznačujú cementy s pomalším tuhnutím, ale s vyššou odolnosťou k agresívnemu prostrediu 

(MS býva uţ 1,7). [4] 

Aluminátový modul 𝑴𝑨 =
𝐀

𝐅
  (8), ktorý býva 1,5 aţ 2,5. Biele cementy majú MA ˃ 

8. [4] 

 

2.2.3 Fyzikálne vlastnosti cementu 

 Nasledujúca kapitola je venovaná fyzikálnym vlastnostiam cementu, vychádza sa 

z normy ENV 197-1: [4] 

Počiatok a doba tuhnutia cementu je konvenčnou veličinou zisťovaná Vicatovým 

prístrojom. Počiatok tuhnutia je minimálne 45 aţ 60 minút, avšak obvykle to býva 3 aţ 5 

hodín. Doba tuhnutia je maximálne 12 hodín, pričom doba tuhnutia sa predlţuje so stúpajúcim 

obsahom vody a skracuje sa zvýšenou teplotou. 

Objemová stálosť sa preukazuje za 24 hodín pri 20° C pomocou Le Chatelierovej 

obímky a jej roztiahnutie nesmie byť väčšie ako 10 mm, často to býva len 1 mm. Cementový 

kameň nesmie obsahovať ţiadne neprimerané objemové zmeny, trhlinky alebo odštiepky. 

Rozpínanie pritom spôsobuje nadmerný obsah voľného Ca O, MgO a síranu vápenatého. 

Zmrštenie cementového kameňa za 28 dní je 0,5 aţ 0,8 mm. mˉ
1
.  

Objemová a sypná hmotnosť cementu: portlandský cement má objemovú hmotnosť 

3050 aţ 3150 kg. mˉ
3
 , pre betonárske výpočty sa pouţíva hodnota 3100 kg. mˉ

3
. Sypná 

hmotnosť voľne uloţeného cementu je 900 aţ 1300 kg. mˉ
3
, cementu vo vreciach, alebo 

uloţeného v siloch 1200 aţ 1700 kg. mˉ
3
. 

Merný povrch cementu: súvisí s velkosťou častíc a zrnitosťou. Beţný cement, 

obvyklého merného povrchu 300 m
2
. kgˉ

1 
má túto zrnitosť: 17% zrna väčšieho ako 50 μm, 

23% zŕn menších ako 10 μm, 27% zrna od 10 do 25 μm. Merný povrch cementu je 

najčastejšie v rozmedzí od 250 do 400 m
2
. kgˉ

1
, pričom poţadovaná minimálna hodnota je 

225 a doporučená maximálna jemnosť mletia je 600 m
2
. kgˉ

1
. 
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Hydratačné teplo- je to tepelný prejav hydratácie cementu a závisí na obsahu 

jednotlivých slinkových minerálov a tým teda na druhu cementu. 

 

2.3 Voda 

 Voda je spoločne s cementom a kamenivom jednou z troch hlavných zloţiek pri 

výrobe betónu. Bez vody by nebol betón, pretoţe cement by sa nezhydratoval a teda by ani 

netvrdol. Minimálna potreba vody na hydratáciu cementu je pribliţne 23 aţ 25% hmotnosti 

cementu. Avšak prebytok vody spôsobuje zníţenie kvality betónu, čo sa týka jeho pevnosti 

i tvrdosti. V skutočnosti však nezniţuje pevnosť a trvanlivosť betónu prídavok vody sám 

o sebe, ale vysoký vodný súčiniteľ ( w/ c,  w- hmotnosť vody,  c- hmotnosť cementu). [4] 

 

 

Obr. 3.  Vzťah medzi vodným súčiniteľom a pevnosťou betónu [3, str. 64] 

 Vodný súčiniteľ (w/c) vyjadruje koncentráciu cementového tmeľu a je určitým 

ukazovateľom pevnosti ztvrdnutého cementového kameňa. Definujeme ho ako hmotnostní 

pomer účinného obsahu vody (w) k dávke cementu (c) v čerstvom betóne. Za predpokľadu 

úplného zhutnenia cementového tmelu. Zo zvyšujúcou sa hodnotou vodného súčiniteľa klesá 

pevnosť cementového kameňa, z dôvodu jeho zvyšujúcej sa pórovitosti (obsahu pórov). [2] 
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Obr. 4.  Pórovitosť v cementovej matrici betónu [3, str. 87] 

 Obvyklá hodnota w/c sa v praxi pri výrobe betónu pohybuje v rozmedzí od 0,35 do 

0,08. Pri cemente pritom potrebujeme asi 40 % hmotnosti zámesovej vody pre úplnú 

hydratáciu. Z toho pribliţne 25% hmotnosti je viazané chemicky a 15% hmot. fyzikálne (tj. 

voda v gélových a kapilárnych póroch, ktoré sa čiastočne môţe odpariť). 

 V praxi k úplnej hydratácií cementu často nedochádza, pretoţe veľké zrná cementu ˃ 

50μm nezhydratujú aţ do jadra z dôvodu nerovnomerného rozptýlenia zámesovej vody, ktorá 

sa ešte navyše stráca predčasným vyparovaním. Z tohto dôvodu zohráva pri výrobe betónu 

veľkú úlohu aj ošetrovacia voda. [2] 

 

Obr. 5.  Vplyv vodného súčiniteľa a stupňa hydratácie na kubickú pevnosť betónu [3, str. 94] 
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Hocaká voda pouţitá pre prípravu betónu podľa ČSN EN 206-1 vyhovuje, ak je v 

súlade s poţiadavkami ČSN EN 1008. Zmesová voda do betónu – špecifikácie pre odber 

vzoriek, skúšanie a posudzovanie vhodnosti vody, vrátane vody získanej pri recyklácií 

v betonárni ako zmesovej vody do betónu. [6] 

 

Voda v betonárskej technológií plní dve funkcie: [4] 

- Hydratačnú: voda zabezpečuje hydratáciu cementu a tak spolu s cementom vytvára 

tuhú štruktúru cementového kameňa.  

- Reologickú: voda umoţňuje vytvorenie tvárneho čerstvého betónu v spojení s jeho 

zloţkami, kapilárnymi silami je zisťovaná kohézia a viskozitou plastyckosť čerstvého 

betónu. 

Z technologického hľadiska sa voda rozdeľuje na zámesovú- dávkovanú pri miešaní 

betónu a na ošetrovaciu- dodávanú po zahustení betónu, po niekoľkých dňoch na udrţanie 

betónu vo vlhkom stave. Obidva druhy vody musia však vyhovovať kvalitatívnym 

poţiadavkám. Vhodnosť vody pre výrobu betónu je závislá na jej zdroji z toho vyplýva 

i jej pouţiteľnosť. [4] 

 

2.3.1 Zdroje vody 

Zdroje vody môţu byť: [4] 

- Pitná voda: je pouţiteľná bez akýchkoľvek skúšok 

- Recyklovaná voda: je pouţívaná v uzavretom technologickom cydle pri výrobe 

transportbetonu beţne vyhovuje, denne je potrebné merať jej objemovú hmotnosť, 

ktorá má byť do 1010 kg. mˉ
3
. 

 
Pričom vyššia objemová hmotnosť poukazuje na vyšší 

podiel cementového kalu, zbytky prevzdušňovacích prísad, odstraňovač stvrdnutého 

betónu a oleje. Chemické zloţenie recyklovanej vody sa hodnotí týţdenne po dobu 

prvého mesiaca.  

„Recyklovaná voda, získaná z výroby betónu, musí byť použitá v súlade s 

podmienkami uvedenými v ČSN EN 1008. Táto voda obsahuje zvýšený podiel jemných častíc 

(z cementu, drobného a hrubého kameniva, prímesí). S ohľadom na uvedené skutočnosti je 

nutné kvalitu a vlastnosti recyklovane vody zohľadniť pri návrhu a výrobe betónovej zmesi - 
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možné kolísanie jemných častíc v betóne a dosiahnutie požadovanej konzistencie čerstvého 

betónu.“ [6] 

 

- Prírodná podzemná voda a povrchová voda: musia byť pred ich prvým pouţitím 

testované 

- Priemyslová odpadová voda: takúto vodu moţno pouţiť, ale musí spĺňať kritéria, 

pričom analýza sa uskutoční pred jej prvým pouţitím a potom pravidelne v priebehu 

jej pouţívania, tak často ako to vyţadujú premenné jej vlastností 

- Morská voda je pouţiteľná pre prostý betón, ale nie je vhodná pre ţelezový 

a predpjatý betón ( hlavnou príčinou pritom je celkový obsah jontov CIˉ v betóne, 

ktorý nesmie prekročiť poţadovanú hodnotu) 

- Splašková voda: tento typ vody je nepouţiteľný. [6] 

 

 

Obr.6. Obsah pevných častíc v kg/m
3
 recyklovanej vody [6, str. 84] 
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;  

Obr.7. Posudzovanie vody[6, str. 81] 

 

Obr.8. Chemické zloţenie zámesovej vody[6, str. 83] 

 

V zámesovej vode sa pripúšťa pomerne značné mnoţstvo síranových iontov (do 2000 

mg.dmˉ
3
): je to mnoţstvo , ktoré by v prípade, ţe by išlo o vodu pôsobiacu na betónovú 

konštrukciu zodpovedalo koróznemu prostrediu XA2 a vyţadovalo by pouţitie betónu zo 

síranovzdorného cementu. 
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V zámesovej vode však takáto koncentrácia síranových iónov nemá ţiadne škodlivé 

účinky. Na začiatku hydratácie je v betóne prítomné veľké mnoţstvo sádrovca, pridávaného 

do cementu, čo sa robí kvôli regulácií rýchlosti tuhnutia. 

 

2.4 Prísady 

 Prísady sú chemické látky väčšinou kvapalného, výnimočne práškového charakteru 

upravujúceho vlastnosti betónu čerstvého alebo stvrdnutého betónu, pridávaním v priebehu 

miešania betónu v malom mnoţstve v pomere k hmotnosti betónu. Pridávajú sa pred alebo 

v priebehu miešania betónu v mnoţstve od 0,2 do 5 %. Následne sú uvedené niektoré 

z najčastejšie vyuţívaných prísad. [2, 3, 6] 

Rozdelenie prísad: [6] 

- Vodoreagujúce/ plastifikačné 

- Silno vodoreagujúce/ superplastifikačné 

- Stabilizačné (zadrţujúce vodu) 

- Prevzdušňovacie 

- Urýchľujúce tuhnutie 

- Urýchľujúce tvrdnutie 

- Spomaľujúce tvrdnutie 

- Tesniace (hydrfobizačné, odpoudzujúce vodu) 

 

 Plastifikačné a superplastifikačné prísady sú látky, ktoré redukujú spotrebu vody 

pri zachovaní spracovateľnosti betónu. Mnoţstvo vody v prípade plastifikátov musí byť 

zníţené pri rovnakej konzistencií minimálne o 5%, pri superplastifikátov minimálne o 10%. 

K týmto prísadám patria organické látky, ako napr. : soli a deriváty lignosulfonátov 

a hydroxikarboxylových  kyselín alebo polyhydroxy zlúčeniny. [3, 4] 

Prevzdušňovacie prísady sú látky, ktoré po pridaní do betónu vytvárajú jemne 

rozptýlené uzavreté vzduchové mikropóry s veľkosťou 10 aţ 300 μm. Prevzdušnené betóny 

lepšie odolávajú vplyvu mrazu a morskej vody. Medzi tieto prísady patria napr. : látky na 

báze prirodzených ţivíc, solí matných kyselín alebo hydrolyzované albuminoidy a bielkoviny. 

[2, 3, 4] 
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Urýchľovacie prísady- Tieto prísady rozdeľujeme do dvoch skupín, na urýchľovače 

tuhnutia- urýchľujú proces hydratácie cementového tmelu. Takáto prísada má vplyv na 

skrátenie doby tuhnutia. Zloţenia urýchľovačov tuhnutia sú na báze kremičitanu sodného 

alebo vodnej emulzie síranu hlinitého. Prísada pre urýchlenie tuhnutia zvyšujú počiatočnú 

pevnosť.  Druhú skupinu tvoria urýchľovače tvrdnutia. Kedysi sa ako urýchľovač tvrdnutia 

vyuţívali chloridové soli, tie sa však prestali pouţívať z dôvodu ich negatívneho vplyvu na 

výstuţ. Dnes sa vyuţívajú napr. : látky bez obsahu chloridu na báze dusičnanu vápenatého 

alebo vápenatých solí. [3,6] 

 

 

Obr. 9.  Vplyv urýchľovača tuhnutia (s) a tvrdnutia (h) na stupeň hydratácie (α) a pevnosť 

v tlaku (f) v porovnanís referenčným betónom (c) [3, str. 160] 

 

Spomaľujúce (retardačné) prísady- brzdia proces hydratácie cementového tmelu. 

Zabraňuje predčasnému prechodu betónu z plastického stavu do tuhej látky. Retardačné 

prísady sa pouţívajú k predĺţeniu dovy manipulácie s čerstvým betónom: vyuţívajú sa napr. 

na transport betónu na väčšie vzdialenosti. K spomaľujúcim prísadám patria napr. : 

polyfenolické triesľoviny, sacharóza, oxid zinkový (ZnO) a chlorid zinkový (ZnCl2), ktorý 

však spôsobuje koróziu výstuţe. [2, 4, 6] 
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 Hydrofobizačné prísady sa pridávajú do čerstvého betónu pri jeho výrobe 

a spôsobujú, ţe povrch materiálu odpudzuje vodu. K týmto látkam patria napr. : mydlá, 

niektoré organické kyseliny alebo soli nízkomolekulárnych silikónových ţivíc. [3, 4] 

 

2.5 Prímesi 

Prímesi patria medzi anorganické látky, pridávajú sa do čerstvého betónu najčastejšie 

vo forme prášku. Prímesi sa pouţívajú za účelom získania špeciálnych vlastností betónu. Pri 

pouţití vhodného mnoţstva prímesí je moţné pozitívne upraviť vlastnosti čerstvého alebo 

stvrdnutého betónu a to estetické, mechanické i chemické. Pouţité prímesi by však nemali 

ovplyvňovať pôvodné vlastnosti betónu ako sú napr. : korózií vzdornosť, alebo trvanlivosť 

betónu. [4] 

Norma ČSN EN 206-1 [7] uvádza  rozdelenie prísad do dvoch skupín, podľa 

schopnosti podieľať sa na procese hydratácie: 

• I: takmer inertné prímesi 

• II: pucolány a latentne hydraulické prímesi 

 

Pokiaľ ide o inertné prímesi, tie takmer, alebo vôbec nemajú hydraulické vlastnosti, 

takţe takmer neprispievajú k procesu hydratácie betónu. Medzi takéto prímesi patrí kamenná 

múčka, jemne mletý vápenec a pigmenty. [2] 

Latentne hydraulické a pucolánové prímesi sú látky, ktoré môţu byť čiastočnou 

náhradou cementu. Tieto látky majú za určitých podmienok schopnosť tuhnúť a tvrdnúť pod 

vodou rovnako ako cement, ich pouţitie je výhodné najmä z ekonomického hľadiska. Vo 

väčšine prípadov sa totiţ jedná o odpady preto je ich cena výrazne niţšia, neţ cena cementu. 

Do betónu sa tieto prímesi pridávajú buď samostatne pri miešaní, alebo vo forme zmiešaného 

cementu, kde je prímes zomletá so slínkom. [2] 

Latentne hydraulické a pucolánové prímesi dokáţu reagovať za normálnej teploty 

s hydroxidom vápenatým (Ca(OH) 2) za vzniku C – S- H gélu. Pucolány sú schopné reagovať 

aj s ďalšími budičmi hydraulicity, pričom obsahujú veľké mnoţstvo aktívneho SiO2 . okrem 

iného je rýchlosť reakcie závislá i na jemnosti mletia. Pucolány nie sú schopné na rozdiel od 
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cementu reagovať len s vodou. Latentne hydraulické látky reagujú s vodou, ale táto reakcia je 

veľmi pomalá. Rozdiel medzi latentne hydraulickými a pucolánovými prímesami je hlavne 

v pomere základných oxidov. [2] 

Popolček je vedľajším produktom pri spaľovní uhlia, disponuje veľkým mnoţstvom 

vlastností, najmä chemických a mineralogických. Jeho zloţenie závisí na druhu spaľovaného 

uhlia a miere jeho znečistenia, pričom popílek z čierneho uhlia má stabilnejšie vlastnosti ako 

popílek z hnedého uhlia. [4, 8] 

Popolček má veľkosť zrna 0,1 aţ 100 μm a sú zafarbené do šeda aţ šedočierna a ich 

zrná majú guľatý tvar. Popolčeky majú pucolánové vlastnosti, ale môţu mať i latentne 

hydraulické vlastnosti. [4, 8] 

Popolček predstavuje veľké ekologické znečistenie. V roku 2000 bolo pritom 

vyprodukovaných asi 59 miliónov ton odpadu z energetického spracovania uhlia a z toho 66% 

tvoril práve popílek. Z celkovej produkcie popílku sa pritom väčšia polovica pouţíva 

v stavebníctve a z toho asi 33% sa pouţíva ako prímes do betónu. [4, 8] 

Kremičité úlety sú vedľajším produktom výroby kremíku, ferosilícia a iných zliatin 

kremíku. Tieto látky sa vyrábajú v oblúkovej peci. Kremičité úlety obsahujú 85 aţ 98% SiO2 

a má pucolánové vlastnosti.  Veľkosť ich zŕn je 0,1 aţ 2 μm, čo je oveľa menej ako v prípade 

cementu, pričom zrno je dokonale guľaté. Mnoţstvo pridaných kremičitanových úletov 

pridaných do betónu je obmedzené na maximálne 10%, s väčším mnoţstvom rastie aj 

spotreba vody. [2, 8] 

 

Obr. 10.  Vplyv kremičitých látok na pevnosť betónu [4, str. 94] 
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Metakaolín je amorfný, vysoko reaktívny hlinitodremičitanový pucolán. Metakaolín 

vzniká dehydratáciou kaolinových ílov napr. vo válcových rotačných peciach pri teplote 650 

aţ 900 ° C.  Metakaolíny majú pórovitú štruktúru. Veľký vplyv na ich vlastnosti majú 

podmienky tepelnej úpravy, štruktúra a veľkosť kryštálov. [2, 8] 
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3 Výroba betónu 

 

Spracovanie čerstvého betónu sa skladá z: [2] 

- Fáza miešania zloţiek čerstvého betónu 

- Fáza dopravy a ukladania do bednenia, alebo do foriem 

- Fáza zhutnenia. 

Cieľom je dosiahnutie rovnorodosti- homogenity zloţenia buniek, ktoré sa pri doprave 

a ukladaní nerozmiestnia a tieţ v poslednej fáze sa dostatočne zhutnia, teda bude obsahovať 

len minimálne mnoţstvo vzduchových dutín (okrem prevzdušneného betónu). [2] 

Výrobu betónu ako aj dopravu a ukladanie musia zaisťovať pracovníci so 

zodpovedajúcimi skúsenosťami. Pričom pracovníci zodpovedný za výrobu betónu, jeho 

príjem a prepravu na stavenisko a jeho ukladanie musia byť po celú dobu tohto procesu 

prítomný. Musí byť tieţ určený pracovník zodpovedný za kontrolu výroby, ktorý disponuje 

potrebnými znalosťami a zručnosťami v technológií betónu, vo výrobnom procese  

a kontrolného systému. [2] 

 

3.1  Miešanie betónu   

 V procese miešania betónu sa postupuje nasledovne: [2] 

Cement, kamenivo a prímesi sa dávkujú hmotnostne, voda, prísady a prímesi 

v suspezii môţu byť dávkované objemovo. Poţadovaná presnosť dávkovania pritom je ±3% 

cementu, kameniva, prímesí a ± 5% prísad. Presnosť dávkovacieho zariadenia musí byť 

pravidelne kontrolovaná. Hmotnosť dávkovaného kameniva môţe byť ovplyvnená 

nasiaknutou vlhkosťou, ale i povrchovou vlhkosťou.  Dávkovanie prísad sa odporúča 

vykonávať 30 sekúnd po dávkovaní prvej vody.  

Miešačky s núteným obehom, tj vaňové, alebo tanierové miešačky majú minimálnu 

dobu miešania 30 sekúnd a optimálnu 60 sekúnd (pokiaľ výrobca neuvádza inak). „Tuhá 
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konzistencia“ vyţaduje ďalšie miešanie, optimálna doba pre betón s konzistenciou C ˃ 1,3 je 

90 s aţ 120 s, pre betón s konzistenciou C < 1,25 stačí 60 aţ 90 sekúnd. 

 

3.2 Meranie konzistencie 

 K zisteniu konzistencie transportbetónu sa pouţívajú beţne skúšky sadnutím kuţeľa 

a menej často i skúšky rozliatím. Pre potreby prefabrikovanej výroby sa pouţívajú tieţ 

metódy zhutnenia, poprípade preformovanie Vebe. Táto kapitola sa venuje jednotlivým 

meraniam konzistencie betónu. [6] 

Sadnutie kuţeľa: skúška sadnutia kuţeľa sa vykonáva podľa normy ČSN EN 12350-2. 

 

 

Obr.11. Sadnutie kuţeľa, označenie S (Slumpltest) [10] 

 

Rozliatie: skúška rozliatím sa vykonáva podľa normy ČSN EN 12350-5. 

 

 

Obr. 12.  Rozliatie (Graf), označenie F (= Flowtest) [11] 
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Preformovanie Vebe: podľa ČSN EN 12350-3 

 

Obr. 13. Preformovanie Vebe, označenie V (= Vebe Test) [12] 

 

Stupeň zhutnenia: podľa ČSN EN 12350-4 

 

Obr. 14.  Stupeň zhutnenia: označenie C (=Compaction Test) [13] 
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4 Podstata tvrdnutia betónu 

 

Tvrdnutie betónu je spôsobené hydratáciou cementu, ktorá  sa prejavuje nárastom 

pevnosti betónu v závislosti na technologických parametroch a podmienkach prostredia, 

v ktorom tvrdnutie prebieha. Časová závislosť hydratácie cementu ja pritom určujúcim 

faktorom tuhnutia a tvrdnutia cementového tmelu, z ktorého vzniká cementový kameň. 

Všeobecne moţno nárast pevnosti betónu v čase vyjadriť vzťahom: [4] 

RB=A . C . B . tn = f1 (mc, w, cpi, zi) . C. f2 ( T, φ, p) . tn                               (9) 

 

A- Vyjadruje technologické parametre betónu: [4] 

mc-  mnoţstvo cementu, 

w-  vodný súčiniteľ, 

cpi-  druh a koncentrácia prísad, 

zi-  spracovanie čerstvého betónu ( aktivácia, stupeň zhutnenia aj. ). 

 

B- Charakterizuje vonkajšie podmienky tvrdnutia betónu: [4] 

T-  teplota, 

φ- relatívna vlhkosť vzduchu 

p-  vonkajší tlak  

 

C- Popisuje druh cementu (mineralogické zloţenie, merný povrch aj. ), najmä 

z hľadiska vývoja pevnosti v čase (napr. cement označený R- rapid, s urýchleným 

nárastom počiatočnej pevnosti) [4] 

tn- doba výslednej pevnosti betónu, meria sa od doby kontaktu cementu s vodou 

(normalizovaná doba je 28 dní, iná doba sa musí označiť reálnym počtom dní n). [4] 

 

 V praxi rozlišujeme tri rozdielne rýchlosti nárastu počiatočnej pevnosti betónu: [6] 

1. Normové podmienky tvrdnutia betónu pri teplote 20
+
-  2 ° C, pri relatívnej vlhkosti  ˃ 

90 %, alebo pri uloţení vo vode. 
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2. Spomalené tvrdnutie za pouţitia retardačných prísad, alebo tvrdnutie pri niţších 

teplotách ako 15 ° C. [6] 

3. Urýchlené tvrdnutie betónu (označené ako UTB), ktoré moţno docieliť niektorým 

z nasledovných opatrení: [6] 

- Zvýšenou teplotou betónu 

- Chemickými prísadami (urýchľovačmi tvrdnutia) 

- Pouţitím cementu označenia R-rapid 

- Zloţením betónu a jeho spracovaním ( nízky vodný súčiniteľ, tuhá konzistencia) 

- Tepelnou izoláciou oceľových foriem a prikrytím povrchu betónu izolačnou fóliou 

   

Tvrdnutie cementu je chemický a fyzikálny proces, pri ktorom sa tuhá zmes premieňa 

na tvrdú hmotu. Rýchlosť tvrdnutia je daná chemickým zloţením a jemnosťou cementu. 

Tvrdnutie prebieha na začiatku intenzívne a postupom času sa intenzita zniţuje. Najväčší 

nárast pevnosti pritom nastáva do 28 dní. Táto pevnosť sa povaţuje za základnú, stopercentnú 

a označujeme ju RC28. RC28- základná pevnosť (100%) je rozhodujúca pevnosť v tlaku v MPa 

po 28 dňoch. Ďalší nárast pevnosti je uţ veľmi pomalý, pričom výška prírastku pevnosti 

ovplyvňuje prostredie a mnoţstvo tetrakalciumaluminátferritu v cemente. [6] 

Pevnosť cementu a betónu zisťujeme za 28 dní. Pri beţne mletých cementoch je 

dlhodobá hydratácia cementu okolo 80%, zostatok ostáva nezhydratovaný ako neaktívna časť. 

Pri jemnosti mletia cca 300 m
2 

/ kg je po 28 dňoch je zhydratovaných cca 50 aţ 60 % 

cementu. [6] 

Pevnostný súčiniteľ charakterizuje priebeh nárastu pevnosti betónu a vyjadruje sa 

priemerov pevností v tlaku po 28 dňoch (fcm, 28). Je zaloţený na známych vlastnostiach betónu 

porovnateľného zloţenia, alebo sa stanový preukázateľnými skúškami. Pre tieto skúšky a pre 

stanovenie pevnosti musia byť skúšobné telesá odobrané, vyrobené, ošetrované a skúšané 

podľa normy ČSN EN 12350-1,  ČSN EN 12390-1, ČSN EN 12390-2 a ČSN EN 12390-3. [6] 
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4.1 Hydratácia cementu 

 Hydratácia cementu je pomerne zloţitý chemický a fyzikálny proces, pri ktorom 

cement po zmiešaní s vodou tuhne a tvrdne. H2O vstupuje do štruktúry cementu a vznikajú 

nové zlúčeniny, ktoré tuhnú a vytvoria pevnú hmotu ( ide o kryštalizáciu presýteného roztoku, 

vetvičkové kryštáliky, ktoré sa navzájom prepletajú- to má za následok nárast pevnosti). [6] 

 Hydratácie portlandského cementu sú chemické deje prebiehajúce pri tuhnutí a 

tvrdnutí cementového mlieka, malty, kaše alebo betónu. Po zmiešaní s vodou dochádza tak k 

hydratácií pôvodne bezvodých minerálov za vzniku hydratačných produktov. [6] 

 

Reakcie alitu s vodou 

2(3CaO. SiO2) + 6H2O → 3CaO. 2SiO2. 3H2O + 3Ca(OH)2           (10) 

 

Reakcie belitu s vodou 

2(2CaO. SiO2) + 4H2O → 3CaO. 2SiO2. 3H2O + 3Ca(OH)2 (11) 

 

Reakcie trikalcium aluminátu 

3CaO. Al2O3 + 3(CaSO4. 2H2O) + 26H2O → 3CaO. Al2O3. 3CaSO4. 32H2O (12) 

Hydratačné teplo 

Hydratačné teplo je teplo, ktoré vzniká pri reakcii cementu s H2O a závisí na zloţení cementu 

a jemnosti mletia, pričom cementy s väčším hydraulickým modulom ho majú väčšie. [6] 

 Podmienky hydratácie: [6] 

- dostatok vody a dostatočná teplota 

- cca 0,23-0.28 l H2O/ 1 kg cementu  

- optimálna teplota 15 – 25 °C 

Pri niţších teplotách nastáva spomalenie hydratácie, pri t < 5 °C sa zastavuje 

(podľa druhu, niekedy uţ pri t < 10 °C ). [6] 
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Princíp spomalenia hydratačných reakcií 

K spomaleniu reakcie sa do slínku pridáva sádrovec, ktorý reaguje s trikalcium aluminátom za 

vzniku ettringitu, ktorý na povrchu zŕn vytvára ochrannú vrstvu a tím spomaľuje tuhnutie 

cementu. Ettringit reaguje na monosulfát. [6] 

3CaO. Al2O3 + 3(CaSO4. 2H2O) + 26H2O → 3CaO. Al2O3. 3CaSO4. 32H2O (13) 

Hydratácia sa spomaľuje z klesajúcou teplotou. 

Hydratačná tepla slínkových materiálov: [6] 

- C3A 867 J/g 

- C3S 502 J/g 

- C4AF 419 J/g 

- ß-C2S 260 J/g 

 

Obr. 15.  Priebeh tuhnutia a tvrdnutia betónu [3] 
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5 Tuhnutie cementu  

 

 Začiatok tuhnutia: Začiatok tuhnutia nastáva minimálne 45 aţ 60 min. stanovuje sa 

s ohľadom na pevnostnú triedu. Cementy pevnostnej triedy max. 42,5 majú počiatok tuhnutia 

stanovený najskôr za 1 hodinu a najneskôr do 12 hodín po zmiešaní cementu s vodou. 

U cementov pevnostnej triedy 52,5 je počiatok tuhnutia stanovený najskôr za 45 minút. 

Začiatok tuhnutia sa odďaľuje preto, aby sa zaistila doba potrebná pre výrobu betónovej 

zmesi, jej dopravu, uloţenie a spravovanie. [6] 

 Koniec tuhnutia: Koniec tuhnutia by mal nastať do 12 hodín. Regulácia tuhnutia, 

stanovenie počiatku sa vykonáva pridávaním sádrovca a to maximálne do 5% hmotnosti 

cementu, alebo sádrových črepov, ktoré sa pridávajú s ďalšími prísadami k slínku v priebehu 

mletia cementu. Bez týchto prísad by prítomný minerál trikalciumaluminát začal hydratovať 

uţ pri styku s vodou. [6] 

 

5.1  Porušenie betónu v cementovej paste spôsobené síranovou koróziou 

Síranová korózia je spôsobená expanzívnym charakterom ettringitu, ktorého tvobra je 

vyvolaná reakciou vnútorných síranov, ktoré sa vyskytujú v betóne, alebo vonkajších síranov, 

ktoré sa do betónu dostali z okolitého prostredia s hydratovanými kalciumaluminátmi 

z hydratovanej a stvrdnutej cementovej pasty. [3] 

 

5.1.1 Tvorba ettringitu 

Rozlišujeme rannú a oneskorenú tvorbu ettringitu. 

Ranná tvorba ettringitu sa prejavuje rovnomerne a okamţite. Rozpínanie s ňou 

spojené nevyvoláva lokalizované a ničivé účinky, nakoľko prebieha bezprostredne po 

namiešané v čerstvej zmesi, alebo v ešte tvárnenom betóne. K rannej tvorbe dochádza 

vplyvom reakcie mletého sádrovca ktorý reaguje s hlinitanmi vápenatými obsiahnutými vo 

fázach portlandského slinku, alebo vplyvom rozpínacích prísad na báze síranov v betónoch 

redukujúcich zmrštenie. Táto tvorba vzniká behom niekoľkých hodín po zmiešaní cementu 
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s vodou, alebo v priebehu niekoľkých dní pri hydratácií C4A3S, pričom vznikajú relatívne 

malé, homogénne a skôr účinné napätia (vyuţívajú ich napr. expanzívne cementy pre 

kompenzáciu zmrštenia betónu). [3] 

Oneskorená tvorba ettringitu sa prejavuje nerovnomerne a neskôr, po mesiacoch, 

niekedy aţ po rokoch. Rozpínanie spojené s oneskorenou tvorbou ettringitu vyvoláva vznik 

trhlín, mrvenie a stratu pevnosti, nakoľko sa prejavuje aţ v stvrdnutom betóne. Preto je táto 

tvorba škodlivá a označovaná ako síranová korózia. Jej nepriaznivý účinok je spôsobený 

síranmi obsiahnutými v betóne alebo z okolitého prostredia. Rozlišujeme teda dva tipy 

síranovej korózie a to: vnútornú a vonkajšiu síranovú koróziu. Vnútorná síranové korózia 

nastane bez pôsobenia vonkajších síranov, vďaka dodatočnému uvoľneniu síranov buď 

z kameniva kontaminovaného sádrovcom, alebo ako dôsledok teplotného rozkladu ettringitu. 

Pričom vonkajšia síranová korózia je spôsobená vonkajšími síranmi, pochádzajúcimi 

z okolitého prostredia, či uţ vody alebo zeminy, ktoré prenikajú do betónovej konštrukcie. [3] 

 

5.2 Vnútorná síranová korózia 

Táto korózia nastáva v tom prípade ak sa betón nachádza v prostredí bez síranov, ale 

obsahuje v sebe zdroj síranov, ktoré sa môţu dostatočne uvoľniť. Ďalšou moţnosťou je betón, 

ktorý je ošetrovaný pri teplote vyššej ako 70
 o
 C, takţe primárny ettringit je teplotne rozloţený 

a následne vznikne aţ sekundárny ettringit: [3] 

Pri T ≥ 70 
o
C: 3CaOAl2O3 . 3CaSO4 . 32H2O → C- A – H + Ca SO4 + H2O (14) 

Ak T ≈ 20
o
C : C- A – H + Ca SO4 + H2O → 3CaOAl2O3 . 3CaSO4 . 32H2O (15) 

 

Ak kamenivo neobsahuje sádrovec, vnútorná síranová korózia nastane len v dôsledku 

ošetrovania za vysokej teplotoy, alebo vzrastom teploty, napr. v masívnych konštrukciách. 

Aby k tejto korózií nedošlo, betón nesmie tuhnúť pri vyššej teplote ako je 70
o
C. [3] 
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6 PRAKTICKÁ ČASŤ 

 

6.1   Vstupné zloţky a návrhy receptúr 

Pouţité zloţky: 

 Cement CEM I 42,5 R Hranice [14]  - je to čistý portlandský cement s obsahom slínku 

95-100% 

 

Cement ktorý som pouţil má vykazovať pevnosť v tlaku ≥ 42,5 MPa po 28 dňoch po 

zamiesení. Značka R značí cement s rýchlim nástupom pevnosti a to po 2 dňoch  

≥ 20 MPa a začiatok tuhnutia musí začať po menej ako 60 minútach. 

 

 Normalizovaný kremičitý piesok ČSN EN 196-1. Metody zkoušení cementu – Část 1: 

Stanovení pevnosti. 2005] - je to piesok ktorý spĺňa dané normy podľa  zrnitosti 3 

frakcí, zaoblenosti jednotlivých zŕn a limitovaným obsahom oxidu kremičitého. [18]   

 

 Voda – je pouţitá pitná voda z vodovodu pre referenčné skúšobné telesá, pre zámesy 

kde chcem skúšať vodu s obsahom síranových iontov v koncentráciách 2000, 3000, 

4000 mg/l je potrebné rozmiešať síran sodný vo vode. 

 

Koncentrácia:    2000mg/l → 2 g/l 𝑺𝑶𝟒
−𝟐, 3000 mg/l → 3 g/l 𝑺𝑶𝟒

𝟐−, 

 4000 mg/l → 4 g/l 𝑺𝑶𝟒
−𝟐 

 

Prepočet koncentrácie:     

                               

                                           𝑪[
𝒈

𝒍
]  =  𝑪[

𝒎𝒐𝒍

𝒍
]  *  𝑴𝑹[

𝒈

𝒍𝒎𝒐𝒍
]                (16) 

                                               ↑    ↑          ↑ 

         

 

 

 

Molárna 

koncen-

trácia 

Molárna 

(látková) 

koncentrácia 

Molárna 

hmot-

nosť 
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Prepočet % koncentrácie na mólovú koncentráciu: 

 

   𝑪 =  
𝒎 𝐥á𝐭𝐤𝐲

𝑽 𝒓𝒐𝒛𝒕𝒐𝒌𝒖
=

𝒎 𝐥á𝐭𝐤𝐲

𝑴 𝐥á𝐭𝐤𝐲

𝒎 𝐫𝐨𝐳𝐭𝐨𝐤𝐮

𝝔 𝐫𝐨𝐳𝐭𝐨𝐤𝐮

                   (17) 

 

 

Percentuálna koncentrácia:  

         

% = 
𝒎 𝒍á𝒕𝒌𝒚

𝒎 𝒓𝒐𝒛𝒕𝒐𝒌𝒖
 * 100%             (18) 

Molárna hmotnosť:  

M Na2 = 45,980 g*mol
-1     

                       Atomová hmotnost : A Na = 22,990 g*mol
-1

 

M 𝑺𝑶𝟒
𝟐−= 96,065 g*mol

-1 
                           Atomová hmotnost : A S = 32,065 g*mol

-1
 

                                                      Atomová hmotnost : A O = 16,000 g*mol
-1 

M Na2SO4 = 142,04 g*mol
-1 

  

 

Rovnica:      Na2SO4 = 2Na
+
 + 1𝑺𝑶𝟒

𝟐− 

 

Výpočet:         96,065 g 𝑺𝑶𝟒
𝟐−........................ 142,04 g Na2SO4 

                          3,000 g 𝑺𝑶𝟒
𝟐−........................ x         g  Na2SO4 

 

3000 mg/l :     x = ( 142,040 g / 96,065 g ) * 3 g = 4,4357 g Na2SO4 do 1 l         

(odpovedá 3 g/l 𝑺𝑶𝟒
𝟐−) 

4000 mg/l  :     x = ( 142,040 g / 96,065 g ) * 4 g = 5,9143 g  Na2SO4 do 1 l         

(odpovedá 4 g/l 𝑺𝑶𝟒
𝟐−) 

2000 mg/l  : x= 4000 mg/l ÷ 2 = 2,95715 g ÷ 2 = 2,95716 g Na2SO4 do 1 l         

(odpovedá 2 g/l 𝑺𝑶𝟒
𝟐−) 
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Obr 16.  Príprava roztokov pomocou síranu sodného 

 

Návrh receptúr : 

       Navrhol som 4 zámesy malty s pouţitím rôznych koncentrácií síranových iontov. Ďalej 

som navrhol zámes bez kremičitého piesku kvôli rentgenovej difrakčnej analýze ktorý by 

mohol nepriaznivo ovplyvňovať výsledky týchto meraní. 

a) Zámes malty : 

   Pre zámes malty som pouţil zloţky – cement, piesok, voda v pomere  1 : 3 : 0,5. 

Túto zámes som navrhol kvôli dosiahnutiu vodného súčiniteľa w/c =  0,5. 

Objem navrhovanej zámesy som počítal pre objem malty 15,36 l pre všetky 

koncentrácie. Kvôli skúmaniu vplyvom síranových iontov rozpustených vo vode som 

volil 4 koncentácie. Volil som koncentrácie 0 mg/l ako referenčný, 2000mg/l, 

3000mg/l a 4000mg/l, čiţe samotný pomer jednotlivých zloţiek malty som nemenil 

ale menil som iba koncentráciu síranu sodného v zámesovej vode. Kvôli tomuto 

dôvodu som vytvoril 4 zámesy kďe som pre kaţdú počital s objemom pre 9 

skúšobných trámčekov  o rozmere 40*40* 160 mm a 1 skúšobné korýtko o rozmere 

40* 60* 1000 mm čo po prenásobení zodpovedá 3,4 l maltovej zmesy. Jedna zámes 

malty obsahuje : 2700 g CEM I 42,5 R, 8100 g kremičitého piesku ( 2700 g z kaţdej 

frakcie) a 1350 g zámesovej vody. 
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b) Zámes pasty: 

   Pre rentgenovú difrakčnú analýzu som vytvoril zámes ktorá neobsahuje kremičitý 

piesok. Ako pre zámesy malty som vytvoril 4 rôzne zámesy kde sa menila 

koncentrácia síranu sodného v zámesovej vode. Pri výpočte zamesy som odvádzal 

výpočet podľa vodného súčiniteľa w/c = 0,3 . Pre jednu zámes som počítal s 4 

kockami o rozmere 10* 10* 10 mm. Objem zmesy je teda 0,004 l čo znamená ţe som 

pouţil 100g CEM 42,5 R a 30g zámesovej vody 

 

 

Obr. 17. Naváţené jednotlivé zloţky malty 
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6.2 Miešanie malty 

K dostatočne presným výsledkom vplyvu síranových iontov na pevnosť a rozťaţnosť 

malty som potreboval vytvoriť čo najväčší počet trámčekov. Z hore uvedených výpočtov 

zámesí som zamiešal 4 druhy zámesí a 4 druhy cementovej pasty. 

Miešanie malty ČSN EN 196-1. [18]: 

Pri príprave malty som dodrţoval smerodatnú normu ČSN EN 196-1kde jednotlivé zloţky 

malty boli naváţené na digitálnej váhe s presnosťou na 1g. 

a) Miešadlo a nádoba na miešanie sa navlhčí špongiou tak aby nedošlo k stratám 

zámesovej vody. 

b) Do nádoby sa postupne nasype cement, zámesová voda a kremičitý piesok.  

c) Ihneď po nasypaní všetkých zloţiek sa sklopí miešadlo a spustí sa proces miešania. 

Miešanie trvá zhruba 2 minúty. 

d) Po vypnutí sa miešadlo vyzdvihne očistia sa steny miešaciej nádoby  

e) Miešadlo sa znova spustí do malty a ešte sa na 30 s spustí miešací proces.   

 

Obr. 18. Pridávanie jednotlivých zloţiek malty 
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Obr.19.  Miešací proces 

 

 

Obr. 20. Očistenie stien miešacej nádoby 
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Miešanie cementovej pasty  [20]: 

 Pri miešaní cementovej pasty som dodrţoval smerodatnú normu ČSN 196-3 + A1. 

 

a) Miešadlo a nádoba na miešanie sa navlhčí špongiou tak aby nedošlo k stratám 

zámesovej vody. 

b) Do nádoby sa postupne nasype cement a  zámesová voda . 

c) Po vypnutí sa miešadlo vyzdvihne očistia sa steny miešaciej nádoby  

d) Miešadlo sa znova spustí do malty a ešte sa na 30 s spustí miešací proce 

 

6.3 Stanovenie konzistencie čerstvej malty 

Táto skúška sa bola prevedená pomocou zotriasacieho stolčeka v laboratóriu 

spoločnosti Betotech. Meranie prebiehalo ihneď po zamiešaní malty v čase 0. Skúška 

prebiehala podľa smerodatnej normy ČSN EN 1015 + A2. 

Postup skúšky: [20] 

a) Na začiatku skúšky bolo za potreby ovlhčiť steny kuţela a ukladaciu plochu 

zotriasacieho stolčeka. 

b) Kuţel sa plní na zotriasacom stolčeku v dvoch vrstvách. Kaţdá vrstva sa zhutní 10 

rázmi ubíjadla. Počas tohto prosesu treba dbať aby cementový tmel nevytiekol spod 

kuţela. 

c) Po zhutnení druhej vrstvy sa orezala stierkou prebývajúca malta a očistí sa stolček.  

d) Následne sa kuţel zdvihol zo zotriasacieho stolčeka a otáčaním kľuky prístroja došlo 

k 15 rázom dosky.  

e) Po ukončení zotriasania sa zmeral koláč malty v dvoch na seba kolmých smeroch 

s presnosťou na milimetre.  
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Obr. 21.  Zotriasací stolček 

 

Graf 1. Porovnanie rozliatia jednotlivých zámesí 
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6.4 Stanovenie obsahu vzduchu v čerstvej malte  

 Stanovenie obsahu vzduchu prebiehalo ihneď po skúške rozliatia. Skúška prebehla 

podľa smerodatnej normy ČSN EN 1015-7.  

Postup skúšky : [22] 

a) Odďelil som vrchnú časť tlakového prístroja (obr.18) tak aby som mohol naplniť 

nádobu. Plnenie prebiehalo v 4 vrstvách ,kde sa musí kaţdá vrstva udusať ubýjadlom 

10 rázmi.  

b) Malta ktorá presahuje cez okraj nádoby zarovnáme do roviny aby druhá časť prístroja 

dobre dosadla a neunikol vzduch po natlakovaní nádoby. 

c) Následne  sa svorkami upevní horná časť prístroja a pomocou ventilov sa doplní voda 

pokiaľ nedôjde k vytlačeniu všetkého vzduchu z nádoby. 

d) Pomocou pumpy som natlakoval prístroj a stačil piest ktorý vpustí tlak do nádoby 

e) Keď sa ručička na tlakomery ustálila odčítal som hodnotu s presnosťou na 0,1 %. 

 

 

Obr. 22. Tlaková nádoba 
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Graf.2. Porovnanie  hodnôt obsahu vzduchu 

 

 

6.5 Plnenie foriem maltou a pastou  

Pred plnením foriem bolo som formy očistil, zoradil steny deliace jednotlivé trámčeky a 

naolejoval formu odformovacím olejom. Formy o rozmere trámca 40*40*160 mm 

a 10*10*10 mm spĺňali smerodatnú normu ČSN EN 12390-1, táto európska norma stanovuje 

tvar, rozmery a tolerancie vyrábaných betónových skúšobných telies v tvare kociek, valcov a 

hranolov a foriem poţadovaných pri ich výrobe. 
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Obr. 23.  Pouţité formy na maltu pre trámčeky o rozmere 40*40*160 mm 

 

Obr. 24.  Pouţité formy na pastu pre kocky o rozmere 10*10*10 mm 

 

Formy boli plnené v 2 vrstvách kde po kaţdej vrstve bola forma umiestnená na 

vibračný stôl a po krátku dobu 10s. boli vrstvy zhutnené. Následne som formu zarovnal 

špachtľou po horný okaraj formy a očistil vonkajšie strany od prebytkov. Aby sme predošli 
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zámene foriem teda aj vzoriek malty a pasty, kaţdá forma bola označená dátumom miešania, 

obsahom a koncentráciou síranu sodného v zámesovej vode.  

 

Obr. 25. Značenie naplnených foriem 

Po naplnení foriem som uloţil formy do prostredia s relatívnou vlhkosťou ≥ 95 % kde 

boli uloţené 24 hodín následne boli vzorky vybraté z foriem a uloţené späť .  

 

Obr. 26. Uloţenie foriem s maltou a pastou 
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 Všetky vzorky boli uloţené vo vlhkom prostredí do doby ich nadhádzajúcich skúšok 

čiţe po dobu 7a 28 dní. Pre dokonalejšie vyhodnotenie pôsobenia síranu sodného v zámesovej 

vode a jeho dlhodobejších prejavoch som simuloval starnutie niekoľko rokov. Vzorky som 

vybral z vlhkého uloţenia po 7 dňoch a umiestnil ich do prostredia s relatívnou vlhkosťou ≥ 

95% a stálou teplotou 65 °C po dobu 3 mesiacov. Zariadenie pracovalo na princípe 

výhrevného telesa kde pomocou čerpadla boa vytvorená cirkulácia vody pod podloţkou na 

ktoprej boli uloţené vzorky. Do zariadenia som pouţil demineralizovanú vodu. 

 

 

Obr. 27. Zariadenie pre vlhké uloţenie so stálou teplotou 
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7 Skúšky stvrdnutého betónu 

 

Táto časť diplomovej práve sa zaoberá skúšaním zatvrdnutej malty. Na skúšobných 

telesách boli prevedené skúšky pevnosti v tlaku, v ťahu za ohybu, objemových zmien, 

stanovenie obsahu síranov a fázová analýza. 

 

7.1 Skúška pevnosti v tlaku a v ťahu za ohybu 

Skúšky pevnosti sa podriaďovali norme ČSN EN12390- 3 [17]   

Pre tieto skúšky bol pouţitý lis typ STRASSENTEST FHF 1006, kde sa pevnosť určovala 

v rôznych koncentráciách síranov v dobe od naplnenia do foriem 7, 28 dní a dlhodobé 

uloţenie do horúceho kúpeľa.  

 

Počet skúšobných telies v závislosti na dĺţke veku: 

- 12 vzoriek vo veku 7 dní 

- 12 vzoriek vo veku 28 dní 

- 12 vzoriek vo veku- dlhodobá simulácia 

-  

Pred začatím skúšky boli telesá vytiahnuté z vlhkostnej komory, zmerané rozmery, zváţené a 

 meral sa na trámčekoch max. sila v tlaku a v ťahu za ohybu. 
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Graf 3.  Porovnanie hodnôt objemovej hmotnosti v dobe 7 dní 

 

 

 

Graf 4.  Porovnanie hodnôt objemovej hmotnosti v dobe 28 dní 
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Graf 5. Porovnanie hodnôt objemovej hmotnosti v dlhodobej simulácií 

 

 

 

Graf 6.  Porovnanie hodnôt pevností za ohybu v tlaku 
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Graf 7.  Porovnanie hodnôt pevností v tlaku 

 

 

7.2 Stanovenie zmršťovania a rozpínania malty 

Úlohou skúšky je určiť rozmerové zmeny  od počiatočnej fázy tuhnutia betónu aţ po 

tvrdnutie s prestnosťou na tisíciny milimetra. Mojim zámerom je zistiť, či siranové ionty 

neovplyvňujú tieto vlastnosti betónu. 

 

7.2.1 Podstata skúšky  

           Čerstvý betón som ukladal do meriaceho ţľabu a hutní sa v súlade s ČSN EN 12 390 – 

2. Ošetrovanie povrchu som volil podľa technologického postupu. K zaznamenaniu dát 

v dobe 0-24 h som pouţíval snímač, ktorý bol napojený na zbernicu dát. K dlhodobejšiemu 

meraniu dát som pouţíl zariadenie s presnosťou na 1.10 
-3

 mm. Meracie základne som upevnil 

na povrch telesa dvojzloţkovým lepidlom a ich vzdialenosť bola 500 mm. 

K tomu aby zmršťovanie prebiehalo prirodzene je potrebné do formy vloţiť dilatačnú fóliu 

aby malta neprituhla k forme. Merania v dobe 3, 7, 14, 21, 28, 56, 90, porprípade 180 a 360 

dní sa uskutočňujú pomocou deformetru. [22] 
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7.2.2 Skúšobný postup 

         Meriací ţľab som umiestnil na vodorovnú plochu a na vnútorné steny ţľabu som 

umiestnil separačnú fóliu.  Pre meranie pomocou deformetru sú 2 varianty umiestnenia 

meracích terčov na vzorok. Zabetónovanie, alebo prilepenie na zatvrdnutý povrch. Ja som 

volil pilepenie 

Čerstvý betón som ukľadal do ţľabu vţdy v 2 vrstvách, hutnil som pomocou vibračného stola. 

Behom plnenia nesmie dôjsť k pretečeniu betónu, ani zatečeniu za separačnú fóliu. 

Naplnený meriací ţľab som umiestnil v miestnosti na vodorovný povrch s čo moţno 

najstálejšou teplotou a vlhkosťou vzduchu, ktorá sa priebeţne zaznamenávala. Tak isto bolo 

nutné vzorku umiestniť v priestore s čo najmenšími vibráciami, aby nedošlo k znehodnoteniu 

výsledkov. Samotné meranie sa začalo v okamţiku odstránenia kolíku, ktorý zaisťuje posuvné 

čelo. Na jeho miesto saom osadil indukčný snímač zapojený do zbernice dát.  

Ošetrenie je nutné prevádzať hneď po zatuhnutí a to vlhčenou geotextíliou.  Pre kaţdú skúšku 

som pouţil dve skúšobné telesá. [22] Pre merania s menšou intenzitou záznamu som pouţil 

deformeter. Kvôli uvoľneniu zbernice dát som meral deformetrom v 4 deň od uloţenia.   

 

 

Obr. 28. Meranie pomocou deformetru 
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Graf 8.  Grafické vyhodnotenie priebehu zmršťovania/ rozpínania malty v čase. 
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7.3 Stanovenie obsahu síranov v malte 

 Nasledujúce stanovenie obsahu síranov som volil kvôli overeniu jeho obsahu v malte 

po zatvrdnutí malty. Skúška bola prevedená v laboratóriách VŠB-TU Ostrava na Fakulte 

stavební.  

 

7.3.1 Skúšobný postup  

Pred samotným postupom bolo za potreby rozdrviť trámčeky ktoré som pouţil na 

skúšky pevnosti, aby vznikol jemný prášok. Trámčeky som najskôr rozbil pomocou kladiva 

a následne uloţil do vibračného mlynu kde prebiehalo mletie po dobu 60s sekúnd. Mlecie 

nádoby boli vymývané a vysušené aby nedošlo k znehodnoteniu vzoriek. [19]   
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Obr. 29. Vibračný mlyn VM 4 pred zahájením vibračného procesu. 

  

 Následne som do kadičiek naváţil 1 g ± 0,0005 g vzorky z kaţdej koncentrácie po dva 

kusy kvôli presnosti merania a pridal som 90ml vody. Pripravil som si 10 ml kyseliny 

chlorovodíkovej ktorú som pridával do kadičky za stáleho miešania sklenenou tyčinkou. 

Kadičku som začal zahrievať a miešať aţ pokiaľ sa všetok prášok nerozpustil potom som ho 

ešte 15 minút zahrieval tesne pod bod varu. Zostatok v kadičke som prefiltroval stredným 

filtračným papierom ktorý som potom preplachoval horúcou vodou do doby keď indikátor 

neukazoval obsah chloridových iontov a to pomocou dusičňanu strieborného do ktorého som 

pridal zopár kvapiek a jeho farba sa nezmenila. Roztok som upravil na 250 ml. Roztok som 

priviedol do varu na 5 minút a za stáleho miešania sa pridá po kvapkách 10 ml roztoku 

chloridu barnatého. Objem roztoku som korigoval v rozmedzí 225 aţ 250 ml. Zrazeninu som 

odfiltroval jemným filtrovacím papierom a dôkladne niekoľkokrát premyl horúcou vodou aţ 

do vymiznutia chloridových iontov čo som overil pomocou dusičnanu strieborného 
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Obr. 30. Zahrievanie kadičiek pod bod varu 

 

 

Obr. 31. Odfiltrovanie zrazeniny pomocou jemného filtračného papiera 

Ako poslednú operáciu som filtračný papier uloţil do keramických misiek ktoré boli 

ţíhané  pri teplote 1000°C. Pec som nastavil na maximálnu teplotu 1000°C s dobou nárastu 

teploty 1,5 hodiny tak aby nedošlo k popraskaniu keramických misiek. Maximálna teplota sa 

udrţovala po dobu 1 hodiny po ktorej nasledovalo chladenie. Ţíhanie za vysokej teploty som 

zvolil preto, aby boli spálené časti filtra a prípadné nečistoty. Po vybratí misiek z pece zostali 
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na dne iba zrazeniny síranov ktoré som zváţil pomocou analytických váh. Meral som 

s presnosťou na 0,001g. 

Obsah síranov vyjadrený ako SO3 v percentách sa vypočíta podľa vzťahu: 

 

                                              SO3= 
𝐦𝟏𝟎 𝐱 𝟎,𝟑𝟒𝟑 𝐱 𝟏𝟎𝟎

𝐦𝟗
 = 34,3 x 

𝐦𝟏𝟎

𝐦𝟗
                                 (19) 

 

kde       m9 je hmotnosť skúšaného vzorku v gramoch 

             m10  hmotnosť síranu barnatého v gramoch 

Graf 9. porovnanie percentuálneho zastáupenia SO3 v zámesiach malty
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7.4 Stanovenie fázového zloţenia vzoriek 

 Kvôli overeniu fázového zloţenia jednotlivých zámesí som zvolil RTG - difrakčnú 

analýzu ktorá sa uskutočnila v centre nanotechnológií VŠB-TU Ostrava.  

 

 

Obr. 32. Prístroj Bruker D8 Advance 

 

7.4.1 Podstata skúšky 

Prístroj slúţi na zistenie fázového zloţenia analyzovanej vzorky metódou röntgenovej 

difrakčnej analýzy. Model difrakčného procesu-RTG ţiarenia rozkmitá elektrónové obaly 

atómov a tie sa stanú zdrojom sekundárneho koherentného RTG ţiarenia, interferencie 

sekundárneho ţiarenie spôsobí, ţe v niektorých smeroch dôjde k zosilneniu intenzity, v iných 

k zoslabeniu - difrakčný obrazec. [23] 
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7.4.2 Skúšobný postup 

Analýzy sa uskutočňovali v dvoch obdobiach a rozličných zloţeniach vzoriek. Prvá 

analýza sa uskutočnila na vzorkách cementovej pasty po 7 dňoch starnutia. Druhá analýza sa 

uskutočnila na vzorkách malty v dobe dlhodobej simulácie vo vlhkom uloţení pri stálej 

teplote 65 °C. Rozomletú maltu z vibračného mlynu som pouţil ako vzorky pre túto skúšku. 

Pre analýzu cementovej pasty som rozdrvil kocky a následne pomlel taktieţ vo vibračnom 

mlyne. Práškom som naplnil kyvety ktoré sú priamo určené výrobcom pre vloţenie do 

prístroja. Rtg – difraktor sa nahrieval po dobu 6 hodín čiţe bolo za potreby prísť do 

laboratória s dostatočným časovým odstupom. Po ukončení procesu prístroj vyhodnotil 

difrakčný obrazec kde som si pomocou programu pre vyhodnocovanie navolil tie zloţky ktoré 

som chcel označiť na obrazci. 

 

 

Graf 10. Difrakčný obrazec na cementovej paste po 7 dňoch 
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Graf 11. Difrakčný obrazec na malte po dlhodobej simulácií 

 

Ca(OH)2 – Hydroxid vápenatý, CaCO3 – Uhličitan vápenatý, SiO2 – Oxid kremičitý 

Ca6Al2(SO4)3(OH)12*26H2O – Etringit, Ca2FeAlO5 – Celit, Ca3SiO5 – Alit,  
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8 Vyhodnotenie jednotlivých skúšok a analýz 

 

Rozliatie malty: 

 Po vykonaní procesu na zotriasacom stolčeku som zmeral rozmer koláča v dvoch 

smeroch, ktorých priemerom je hodnota rozliatia . Tieto hodnoty som porovnával, a rozdiely 

v týchto hodnotách sú minimálne. Vysvetlenie tohto stavu je, ţe síran sodný nemá vplyv na 

spracovateľnosť malty. 

Obsah vzduchu 

 Skúšku merania v tlakovej nádobe som robil vţdy v rovnakej dobe po zamiešaní 

malty. Zloţky jednotlivých zámesí boli rovnaké, menil sa iba obsah síranu sodného 

v zámesovej vode. Taktieţ doba miešania malty bola v kaţdej zámesi rovnaká. Na základe 

týchto skutočností a nameraných hodnôt usudzujem, ţe obsah síranu sodného v zámesovej 

vode nemá vplyv na obsah vzduchu v malte. 

Objemová hmotnosť 

 Stanovenie objemovej hmotnosti prebiehalo výpočtom z hodnôt nameraných pred 

pevnostnými skúškami betónu ktorými boli rozmery a váha. Vypočítané hodnoty som 

porovnal pomocou grafu z ktorého je zistiteľné ţe hodnoty sa pohybujú v rozmedzí 2160 aţ 

2220 kg/m
3
. Z vypočítaných hodnôt usudzujem, ţe síran sodný nemá vplyv na objemovú 

hmotnosť. 

Pevnosť v tlaku  

 Skúška porušenia pri maximálne dosiahnutej sile v tlaku som uskutočňoval v dobách 

7,28 a po 90 dňovom uloţení vo vlhkom prostredí pri 65°C. Z nameraných hodnôt 

maximálnej sily som vypočítal pomocou plochy pevnosť v tlaku. V uvedenom grafe sú 

porovnávané pevnosti v jednotlivých zámesiach, kde môţeme badať minimálny rozdiel. Po 

siedmich dňoch od zamiešania je rozdiel minimálny. Najväčší rozdiel je v dobe 28 dní, kde 

hodnota medzi vzorkami s najväčšou koncentráciou a referenčnými vzorkami je 2,5 MPa. 

Následne pri dlhodobej simulácii sa pevnosť ustáluje na pribliţne rovnakej hodnote. 
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Pevnosť v ťahu za ohybu 

 Na meranie porušenia pri maximálnej sile som pouţíval lis, ktorý pouţíval jednotlačné 

bremeno a dve základne vzdialené 100 mm. Z nameraných hodnôt maximálnej sily som 

vypočítal pevnosť v ťahu za ohybu. Následne som tieto hodnoty spriemeroval podľa druhu 

zámesi. Skúšky som uskutočňoval v 7, 28 a dlhodobej simulácii. Z hore uvedeného 

porovnania v grafe som zistil, ţe pri 7 dňoch je rozdiel medzi vzorkami s najväčšou 

koncentráciou a referenčnými vzorkami zhruba 0,25 MPa, pri 28 dňoch 0,5 MPa a pri 

dlhodobej simulácií je to 0,75 MPa. Zistil som, ţe rozdiely medzi jednotlivými zámesami nie 

je veľký a s pribúdaním času sa tento rozdiel zväčšuje. 

Zmršťovanie a rozpínanie malty 

 S grafu, ktorý znázorňuje dĺţkové zmeny, vlhkosť a teplotu, môţeme sledovať 4 

krivky, ktoré znázorňujú jednotlivé zámesi. S tohto grafu moţno vyčítať, ţe pri krátkej dobe 

od uloţenia má najmenší prírastok v dĺţke práve vzorka s najväčšou koncentráciou síranu 

sodného. Pri 10 dni, kedy boli vzorky vybraté z uzatvoreného prostredia sa objemové zmeny 

v dĺţke dostávajú na pribliţne rovnakú hodnotu. Po 100 dňoch od uloţenia, kedy takmer 

neprebiehali zmeny v dĺţke, som zistil, ţe najmenší úbytok na dĺţke mali vzorky s najväčšou 

koncentráciou. Rozdiel medzi vzorkou s najväčšou koncentráciou a referenčnou vzorkou je po 

100 dňoch zhruba 80µm/m. 

Obsah síranov v zatvrdnutej malte 

 Z nameraných hodnôt skúšky zisťovania obsahu síranov som určil percentuálne 

zastúpenie vo vzorkách. Tieto hodnoty som uviedol do grafu, kde moţno vyčítať zvyšujúci sa 

podiel so zvyšujúcou sa koncentráciou síranu sodného v zámesiach. Rozdiel medzi vzorkou 

s maximálnou koncentráciou a referenčnou vzorkou je pribliţne 0,2 %. 

Fázová analýza 

 Z difrakčného obrazca moţno vyčítať, ţe na vzorkách cementovej pasty nie je 

badateľný rozdiel vo fázovom zloţení vzoriek napriek zvyšujúcej sa koncentrácie síranu  

sodného. Túto analýzu cementovej pasty som vykonal v 7 dni od zamiešania. Po vybratí 

vzoriek po 90 dňoch a teplote 65°C som uskutočnil ďalšiu analýzu, čo predstavuje druhý 

difrakčný obrazec. V obrazci je badateľný mierny nárast ettringitu medzi jednotlivými 

koncentráciami síranu sodného vo vzorkách. Rozdiel medzi obrazcom pasty a malty je, ţe 
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v difrakčnom obrazci malty zastúpený oxid kremičitý, čo je spôsobené pouţitím plniva 

(kremičitého piesku) v malte. 
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9 Záver 

  Po vyhodnotení všetkých analýz a skúšok moţno konštatovať, ţe dvojnásobné 

prekročenie obsahu síranov v zámesovej vode nemá výrazný vplyv na vlastnosti betónu. Na 

základe prevedených skúšok som zistil, ţe vlastnosti sa vplyvom zvyšujúcej sa koncentrácie 

menia. Moje očakávania boli, ţe prekročenie hranice 2000 mg/l začne výrazne ovplyvňovať 

vlastnosti betónu.  

Po konzultáciách s vedúcim práce sme konštatovali, ţe presnejší spôsob určenia 

mnoţstva síranov v zámesovej vode bude ak pouţijeme síran sodný v rôznych koncentráciách 

ako simuláciu recyklovanej vody. Pre presnejšie korigovanie síranov v zámesiach som pouţil 

ako plnivo normalizovaný kremičitý piesok, kde hrozila menšia kontaminácia. 

S fázovej analýzy je badateľné, ţe rozdiely vo vývine ettringitu v jednotlivých 

zámsiach sú minimálne. Zvyšuje sa, ale nie v takom mnoţstve ako som očakával. Podľa 

môjho názoru  je tento fakt spôsobený tým, ţe sodík v cemente reaguje obtiaţnejšie ako 

vápnik. Pouţitím síranu vápenatého by reakcia zmohutnela. Taktieţ si myslím, ţe pouţitím 

cementu s väčším obsahom hlinitanov by vývin ettringitu zlepšil. So skúšky stanovenia 

obsahu síranov sa jav malého nárastu opakuje. V tomto prípade je podľa môjho názoru 

moţné, ţe nedošlo k dostatočnému rozloţeniu kremíku pomocou kyseliny chlórovodíkovej 

a preto tento obsah je podľa môjho názoru malí. 

Moje odporučenie pre ďalší výskum je pouţiť ako recyklovanú vodu priamo 

z prevádzky z prevádzky betonárne, kde analýzou bude určená koncentrácia síranov a ďalších 

zloţiek, následne bude vytvorená voda o rôznych koncentráciách síranov. 
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Prílohy 

Príloha A : Namerané hodnoty rozliatia mált 

 Tab.2. Hodnoty rozliatia jednotlivých zámesí 

Označenie 
vzorky 

Dátum 
merania 

d1 x d2 (mm) 
Priemer 

vzorky (mm) 
Priemer 

zámesy (mm) 

Ref/1 17.5.2013 183 182 183 
182 

Ref/2 17.5.2013 181 183 182 

2000/1 17.5.2013 179 178 179 
179 

2000/2 17.5.2013 180 179 180 

3000/1 17.5.2013 183 181 182 
180 

3000/2 17.5.2013 178 179 179 

4000/1 17.5.2013 180 181 181 
182 

4000/2 17.5.2013 183 182 183 

 

Príloha B : Namerané hodnoty obsahu vzduchu mált 

Tab.3. Hodnoty obsahu vzduchu 

Označenie 
vzorky 

Dátum 
merania 

Obsah 
vzduchu (%) 

Priemer 
zámesy (%) 

Ref/1 17.5.2013 6,2 
6,3 

Ref/2 17.5.2013 6,3 

2000/1 17.5.2013 5,8 
5,8 

2000/2 17.5.2013 5,7 

3000/1 17.5.2013 5,5 
5,6 

3000/2 17.5.2013 5,6 

4000/1 17.5.2013 6,4 
6,5 

4000/2 17.5.2013 6,5 
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Príloha C : Namerané hodnoty a stanovenie objemovej hmotnosti malty 

Tab. 4.  Namerané hodnoty a stanovenie objemovej hmotnosti v dobe 7 dní 

 

 

 

Tab. 5. Namerané hodnoty a stanovenie objemovej hmotnosti v dobe 28 dní 

 

 

 

 

 

 

Hmotnosť Priemer OH zámesí

Šírka Výška Dĺţka kg (kg/mᶟ)

ref. / A 40 40,3 160,9 0,5716

ref. / B 40,1 40,1 160,7 0,574

ref. / C 40,3 40 160,7 0,5703

2000/A 40,1 40,2 161,1 0,5639

2000/B 40,1 40,3 160,8 0,563

2000/C 40,4 40,2 161,2 0,5659

3000/A 40,2 40,8 160,5 0,566

3000/B 40 40,4 160,5 0,5654

3000/C 40,4 40,5 161 0,5744

4000/A 39,9 41,2 162 0,577

4000/B 40,1 40,5 162,2 0,5829

4000/C 40,1 41,9 162,5 0,5863

2209

2167

2170

2176

2147

2204

2221

2202

2171

2167

2162

2150

2180

2180

2167

2213

Označenie 

vzorky

Rozmery (mm) Objemová hmotnosť

(kg/mᶟ)

Hmotnosť Priemer OH zámesí

Šírka Výška Dĺţka kg (kg/mᶟ)

ref. / A 40,1 40,3 160,8 0,5729

ref. / B 40,1 40,1 160,9 0,5682

ref. / C 40,1 40,2 160,7 0,5687

2000/A 40,1 40,1 161 0,5689

2000/B 40,2 40,1 160,7 0,5705

2000/C 40,4 40,2 161,1 0,5696

3000/A 40,2 40,4 160,5 0,5694

3000/B 40,1 40,4 160,5 0,5719

3000/C 40,2 40,3 161 0,5706

4000/A 40,1 40,9 161,3 0,5831

4000/B 40,4 40,4 162 0,5868

4000/C 40,1 41 161,9 0,5935

2204

2219

2230

2218

2197

2202

2177

2192

2184

2199

2188

2191

(kg/mᶟ)

2205

2196

2195

2199

Označenie 

vzorky

Rozmery (mm) Objemová hmotnosť
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Tab. 6.  Namerané hodnoty a stanovenie objemovej hmotnosti v dlhodobej simulácií 

 

 

Príloha D: Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v ťahu za ohybu 

 

Tab. 7.  Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v ťahu za ohybu v 7 dňoch 

 

 

 

 

Hmotnosť Priemer OH zámesí

Šírka Výška Dĺţka kg (kg/mᶟ)

ref. / A 40,4 40,9 160,3 0,5795

ref. / B 40,1 40,2 159,9 0,5742

ref. / C 40,2 40,2 160,4 0,5703

2000/A 40,7 40,2 161,3 0,5673

2000/B 40,2 40,6 161,2 0,5666

2000/C 40,0 40,5 161,3 0,5702

3000/A 40,7 40,9 160,9 0,5762

3000/B 40,5 40,2 160,7 0,5753

3000/C 41,1 40,3 160,8 0,5823

4000/A 40,9 40,9 159,6 0,5898

4000/B 41,3 41,4 159,2 0,5875

4000/C 40,5 41,2 159,0 0,5858

2209

2158

2208

2192

2150

2154

2182

2162

2151

2199

2186

2179

(kg/mᶟ)

2188

2228

2200

2205

Označenie 

vzorky

Rozmery (mm) Objemová hmotnosť
(k

g
/m

ᶟ)

Max.sila Pevnosť Priemer

Výroby Skúšania  (kN) (MPa) (MPa)

ref. / A 17.5.2013 24.5.2013 3,01 6,95

ref. / B 17.5.2013 24.5.2013 2,35 5,47

ref. / C 17.5.2013 24.5.2013 3,11 7,23

2000/A 17.5.2013 24.5.2013 3,06 7,08

2000/B 17.5.2013 24.5.2013 3,14 7,23

2000/C 17.5.2013 24.5.2013 2,81 6,46

3000/A 17.5.2013 24.5.2013 3,09 6,93

3000/B 17.5.2013 24.5.2013 2,81 6,46

3000/C 17.5.2013 24.5.2013 3,13 7,09

4000/A 17.5.2013 24.5.2013 2,65 5,87

4000/B 17.5.2013 24.5.2013 2,98 6,80

4000/C 17.5.2013 24.5.2013 2,9 6,18

Označenie 

vzorky

Dátum

6,6

6,9

6,8

6,3
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Tab. 8.  Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v ťahu za ohybu v 28 dňoch 

 

 

 

 

Tab. 9.  Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v ťahu za ohybu v dlhodobej simulácií 

 

 

 

Max.sila Pevnosť Priemer

Výroby Skúšania  (kN) (MPa) (MPa)

ref. / A 17.5.2013 0.1.1900 3,43 7,90

ref. / B 17.5.2013 14.6.2013 3,74 8,70

ref. / C 17.5.2013 14.6.2013 3,53 8,21

2000/A 17.5.2013 14.6.2013 3,25 7,52

2000/B 17.5.2013 14.6.2013 3,64 8,47

2000/C 17.5.2013 14.6.2013 3,04 7,05

3000/A 17.5.2013 14.6.2013 3,69 8,48

3000/B 17.5.2013 14.6.2013 4,17 9,53

3000/C 17.5.2013 14.6.2013 3,41 7,82

4000/A 17.5.2013 14.6.2013 3,63 8,34

4000/B 17.5.2013 14.6.2013 3,26 7,29

4000/C 17.5.2013 14.6.2013 3,48 7,92

Dátum

8,3

Označenie 

vzorky

8,6

7,7

7,8

Max.sila Pevnosť Priemer

Výroby Skúšania  (kN) (MPa) (MPa)

ref. / A 17.5.2013 26.9.2013 3,63 8,06

ref. / B 17.5.2013 26.9.2013 3,18 7,36

ref. / C 17.5.2013 26.9.2013 3,56 8,22

2000/A 17.5.2013 26.9.2013 3,12 7,12

2000/B 17.5.2013 26.9.2013 2,72 6,16

2000/C 17.5.2013 26.9.2013 3,5 8,00

3000/A 17.5.2013 26.9.2013 3,26 7,18

3000/B 17.5.2013 26.9.2013 3,73 8,55

3000/C 17.5.2013 26.9.2013 2,84 6,38

4000/A 17.5.2013 26.9.2013 3,46 7,59

4000/B 17.5.2013 26.9.2013 3,18 6,74

4000/C 17.5.2013 26.9.2013 3,15 6,87

Dátum

7,9

Označenie 

vzorky

7,4

7,1

7,1
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Príloha E : Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v tlaku 

Tab. 10. Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v tlaku v 7 dňoch 

 

 

 

Tab. 11.  Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v tlaku v 28 dňoch 

 

 

 

Max.sila Priemer Pevnosť Priemer

Výroby Skúšania  (kN)  (kN) (MPa) (MPa)

ref. / A 17.5.2013 24.5.2013 77,8; 79,2 78,5 49,06

ref. / B 17.5.2013 24.5.2013 75,8; 79,2 77,5 48,44

ref. / C 17.5.2013 24.5.2013 78,2; 80,2 79,2 49,50

2000/A 17.5.2013 24.5.2013 78,8; 78,8 78,8 49,25

2000/B 17.5.2013 24.5.2013 74,2; 75,6 74,9 46,81

2000/C 17.5.2013 24.5.2013 74,8; 75,6 75,2 47,00

3000/A 17.5.2013 24.5.2013 78,8; 72,0 75,4 47,13

3000/B 17.5.2013 24.5.2013 75,6; 72,4 74,0 46,25

3000/C 17.5.2013 24.5.2013 74,8; 72,6 73,7 46,06

4000/A 17.5.2013 24.5.2013 77,4; 73,8 75,6 47,25

4000/B 17.5.2013 24.5.2013 76,0; 79,2 77,6 48,50

4000/C 17.5.2013 24.5.2013 78,0; 79,9 78,95 49,34

49,0

47,7

46,5

48,4

Označenie 

vzorky

Dátum

Max.sila Priemer Pevnosť Priemer

Výroby Skúšania  (kN)  (kN) (MPa) (MPa)

ref. / A 17.5.2013 14.6.2013 89,8; 97,4 93,6 58,50

ref. / B 17.5.2013 14.6.2013 89,8; 95,6 92,7 57,94

ref. / C 17.5.2013 14.6.2013 90,8; 94,2 92,5 57,81

2000/A 17.5.2013 14.6.2013 88,2; 87,0 87,6 54,75

2000/B 17.5.2013 14.6.2013 87,6; 88,8 88,2 55,13

2000/C 17.5.2013 14.6.2013 88,2; 87,4 87,8 54,88

3000/A 17.5.2013 14.6.2013 90,2; 88,2 89,2 55,75

3000/B 17.5.2013 14.6.2013 89,8; 90,2 90,0 56,25

3000/C 17.5.2013 14.6.2013 86,8; 87,0 86,9 54,31

4000/A 17.5.2013 14.6.2013 88,8; 86,2 87,5 54,69

4000/B 17.5.2013 14.6.2013 89,0; 86,2 87,6 54,75

4000/C 17.5.2013 14.6.2013 88,8; 88,2 88,5 55,31

54,9

54,9

55,4

58,1

Označenie 

vzorky

Dátum
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Tab. 12.  Namerané hodnoty a stanovenie pevnosti v tlaku v dlhodobej simulácií 

 

 

Príloha F : Namerané hodnoty a prepočet na obsah SO3 v malte 

Tab. 13. Namerané hodnoty a stanovenie obsahu SO3 v % hmotnosti 

 

 

 

 

 

Max.sila Priemer Pevnosť Priemer

Výroby Skúšania  (kN)  (kN) (MPa) (MPa)

ref. / A 17.5.2013 26.9.2013 95,0;107,8 101,4 63,38

ref. / B 17.5.2013 26.9.2013 107,8;99,1 103,5 64,66

ref. / C 17.5.2013 26.9.2013 99,8;100,0 99,9 62,44

2000/A 17.5.2013 26.9.2013 94,8;97,0 95,9 59,94

2000/B 17.5.2013 26.9.2013 92,4;89,4 90,9 56,81

2000/C 17.5.2013 26.9.2013 94,4;95,8 95,1 59,44

3000/A 17.5.2013 26.9.2013 106,5;99,8 103,2 64,47

3000/B 17.5.2013 26.9.2013 101,0;92,0 96,5 60,31

3000/C 17.5.2013 26.9.2013 106,4;106,0 106,2 66,38

4000/A 17.5.2013 26.9.2013 99,7;102,0 100,9 63,05

4000/B 17.5.2013 26.9.2013 102,6;91,4 97 60,63

4000/C 17.5.2013 26.9.2013 103,6;103,1 103,4 64,59

62,8

58,7

63,7

63,5

Označenie 

vzorky

Dátum

Prázdna 

miska

Miska 

+BaSO4
BaSO4 SO3 Priemer SO3

m (g) m (g) m (g) (% hmotnosti) (% hmotnosti)

Ref. 1 1,00010 1 11,2541 11,2820 0,0279 0,96

Ref. 2 1,00030 4 11,2819 11,3077 0,0258 0,88

2000 -1 1,00000 6 10,7886 10,8164 0,0278 0,95

2000 - 2 1,00050 9 10,3101 10,3389 0,0288 0,99

3000 - 1 1,00010 10 10,9803 11,0121 0,0318 1,09

3000 - 2 1,00000 16 11,5177 11,5485 0,0308 1,06

4000 - 1 1,00050 82 8,6138 8,6503 0,0365 1,25

4000 - 2 1,00000 93 10,8021 10,8375 0,0354 1,21
1,23

Označenie 

vzorky

Naváţka  

m (g)

Číslo 

misky

0,92

0,97

1,07



 

73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovanie 

 Týmto by som rád poďakoval Ing. Jiřímu Šafratovi za odborné vedenie a nové 

skúsenosti pri vypracovaní mojej diplomovej práce. Taktieţ by som rád poďakoval 

zamestnancom spoločnosti Betotech za ich ochotu a nezištnú pomoc. V neposlednej rade by 

som rád poďakoval Ing. Vlastimilovi Matějkovi, Ph.D. a Ing. Martině Turicové za pomoc 

analýzach vzoriek a laboratóriu tepelných vlastností, reológie a korózie stavebných materiálov 

projetku ICT CZ.1.05/2.1.00/03.0082.  


