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Seznam použitého značení 

42,5R = CEM I 42,5R Hranice 

52,5R = CEM I 52,5R Hranice 

ACE 40 = plastifikátor GLENIUM ACE 40 

H – cem = hybridní cement 

CH461 = plastifikátor CHRYSOPLAST 461 

CH760 = plastifikátor CHRYSOPLAST 760 

Ib = Index účinnosti popílku na pevnost v tahu za ohybu [%] 

Ic = Index účinnosti popílku na pevnost v tlaku [%] 

Im = Index mrazuvzdornosti betonu [%] 

L10/40 = plastifikátor MELMENT L10/40 

min. = minimálně, minimální 

např. = například 

OH = Objemová hmotnost [kg.m
-3

] 

pH = vodíkový exponent [-] 

Rc = Mechanická pevnost v tlaku [MPa] 

Rb = Mechanická pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

tzv. = takzvaný 

w/c = vodní součinitel [-] 

wk = ekvivalentní vodní součinitel při započtení k-hodnoty [-] 
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1. Úvod 

Klasický portlandský cement je nejpoužívanějším pojivovým materiálem ve stavebnictví 

s každoroční produkcí takřka 3 Gt. Výroba jedné tuny běžného portlandského cementu 

s sebou nese produkci 0,55 tuny chemického CO2 a při spalovaní paliva pro dosažení teplot, 

za kterých dochází k procesu slinování, vzniká dalších 0,39 tuny CO2, což je ve výsledku 0,94 

tuny CO2. Cementářský průmysl tak má na celkových celosvětových emisích CO2 podíl 7%. 

[1] 

Předpokládá se, že do roku 2050 vzroste produkce běžného portlandského cementu na 6 Gt 

ročně. Potřeba zredukovat produkci CO2 a fakt, že u řady několik desítek let starých budov 

vystavěných z běžného portlandského cementu dochází k poruchám a rozpadání, ukazují 

hendikepy portlandského cementu. Betony pouze z portlandského cementu mohou vykazovat 

vyšší pórovitost, která umožní vodě a dalším agresivním látkám pronikat do betonu, což může 

vést ke karbonatačním a korozním problémům. [1]  

Výzkumy v oblasti vývoje alkalicky aktivovaných pojiv (též nazývaných geopolymery) 

ukázaly, že tato k životnímu prostředí šetrnější alternativa běžného portlandského cementu je 

na vzestupu. Produkce geopolymeru generuje pouze 0,184 tuny CO2 na jednu tunu pojiva. 

Ačkoli emise CO2 vznikající při produkci Na2O  jsou velmi vysoké, stále se jedná o nižší 

množství emisí než při produkci běžného portlandského cementu. [1] 

Tato diplomová práce se zabývá studiem moderního materiálu, jenž se nazývá hybridní 

cement a je součástí širšího výzkumu tohoto produktu. Hybridní cement je alkalicky 

aktivovaný materiál, jedná se o směs běžného portlandského cementu a popílku nebo strusky 

anebo obojího a alkalického aktivátoru. Použití geopolymerů nebo hybridního cementu pro 

stavební účely je možnou cestou pro snížení energetické náročnosti výroby cementu a také 

pro snížení produkce emisí skleníkových plynů, zejména CO2. 

Cílem diplomové práce je pomocí studia literatury získat přehled v problematice 

alternativních pojiv s pevnostními charakteristikami srovnatelnými s klasickým betonem. Pro 

výzkum byl používán hybridní cement z cementárny Ladce. Byly provedeny zkoušky 

konzistence čerstvé cementové malty a vyhodnocuje se vliv různých druhů plastifikátorů. 

Dále byly zkoumány ohybové a tlakové pevnosti cementových trámečcích, stejně jako 

objemová hmotnost a vliv vodního součinitele na ohybové a tlakové pevnosti zkušebních 

těles. Dále byly provedeny zkoušky konzistence čerstvého betonu a zkoušky tlakových a 

ohybových pevností a stanovena mrazuvzdornost.  
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2. Hybridní cement 

Alkalická aktivace aluminosilikátů je odvětvím výzkumu, který přinesl velmi slibné poznatky 

ohledně vlastností výsledných cementů. Jedním z výsledků tohoto výzkumu je nový typ 

pojiva, známý jako hybridní alkalický cement. Tento cement je výsledkem alkalické aktivace 

systémů CaO.SiO2.Al2O3. Vlastnosti takovéhoto produktu závisí především na podmínkách, 

za kterých probíhala reakce, stejně jako na chemickém složení původních materiálů, typu a 

koncentraci použitého aktivátoru, a teplotě při tuhnutí. Hybridní cement kombinuje pozitivní 

vlastnosti tradičních portlandských cementů a alkalicky aktivovaných materiálů. Vznikají tak 

nové materiály s lepšími mechanickými vlastnostmi a vyšší trvanlivostí. Při reakci vznikají 

gely C-S-H a N-A-S-H, které nepůsobí jako čisté gely, ale jsou ovlivňovány dalšími prvky. 

Zatímco C-S-H gel naváže hliník, v N-A-S-H gelu dojde k částečné náhradě vápníku 

sodíkem. Cementové gely, které v tomto systému vznikají, jsou velmi složité směsi typů gelů: 

(C, N)-A-S-H nebo N-(C)-A-S-H. [2], [3], [5] 

Nejčastěji se směs hybridního cementu skládá z běžného portlandského cementu a 

vysokopecní strusky nebo popílku anebo obojího. Výroba tohoto cementu, který obsahuje 

nízké množství slínku nebo portlandského cementu (10 - 30%) a vysoké množství 

doplňkových cementových materiálů, jako je popílek nebo přírodní pucolán, s sebou nese také 

použití aktivátorů. Aktivátory jsou látky potřebné pro vývoj vysokých počátečních 

mechanických pevností betonu. Výroba takového typu pojiva vyžaduje znalosti chování jak 

klasických portlandských cementů, tak již existujících alkalických cementů. [2] 

Současná zjištění ukazují, že přidáním pevných aktivátorů ke směsi výchozích materiálů 

vzniká průmyslově vyrobitelný i použitelný hybridní cement s nízkým obsahem slínku. Tento 

materiál, stejně jako obvyklý cement, tuhne a tvrdne za normální okolní teploty a dává 

vzniknout materiálu s vysokou pevností. Primárním produktem reakce alkalické aktivace 

hybridního cementu je gel nebo směs gelů C-S-H a C-A-S-H a sekundárním produktem jsou 

fáze ettringitu , portlanditu a kalcitu. [2] 

Použitím povrchově aktivních látek je možné vylepšit mechanické a fyzikální vlastnosti 

betonu. Existuje široký okruh chemických přísad, které dokážou zvýšit kvalitu, účinnost a 

trvanlivost betonu. Složení některých alkalicky aktivovaných cementů někdy nedovoluje 

použití známých typů plastifikačních přísad pro ovlivnění konzistenčních vlastností betonu 

z důvodů změn struktury povrchově aktivních látek ve vysoce alkalickém médiu. [6] 

Z reologického hlediska se struktura materiálů začíná přeměňovat, jestliže se změní jeho 

viskozita. Tvorba pevných látek, jako jsou beton nebo ztvrdlá malta, nastává koagulací 
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primární struktury v koncentrovaných suspenzích – rozptýlených směsích cementu, kameniva 

a vody. Pro posouzení účinků povrchově aktivních látek na cementové kaše, betony a malty 

se dá použít řada metod a zkoušek, jako třeba stanovení hodnot konzistence nebo doby 

počátku a konce tuhnutí, které dávají představu o změnách jejich vlastností jak u čerstvých 

kaší, tak během tvrdnutí těchto látek. [6] 

Tvorba počáteční struktury modifikovaných alkalicky aktivovaných struskových cementů 

závisí na chemickém složení přísady, především na složení její hlavní substance, a mění se 

v závislosti na ty typu alkalické složky, z jejíhož obsahu se stanovuje poměr množství slínku a 

strusky v cementu. S rostoucím obsahem strusky ve směsi cementu a s odpovídajícím růstem 

alkalické složky v alkalicky aktivovaném struskové cementu dochází ke zlepšení účinků 

povrchově aktivních látek na bázi polyolů a polyetherů, ale ke zhoršení účinků povrchově 

aktivních látek na bázi polyesterů, jež jsou nejefektivnější přísadou pro tradiční slínkové 

cementy. [6] 

2.1. Příměsi 

Minerální příměsi jsou ve většině případů anorganické látky, které jsou přidávány do betonu 

za účelem zlepšení vlastností anebo dosažení zvláštních vlastností jak čerstvého, tak i 

ztvrdlého betonu. Tyto látky mají velký měrný povrch a velikost částic těchto látek je menší 

než 0,125 mm. Často se jedná o druhotné suroviny, jako je struska nebo popílek, a to se odráží 

na jejich nižší ceně. Dále se mezi příměsi dají zařadit také barevné pigmenty sloužící 

k probarvení betonu. Příměsi do betonu se dělí na typ I, jímž označované příměsi jsou inertní 

(pasivní), a typ II, který značí aktivní příměsi. [7], [8] 

Inertní příměsi (typ I) se přidávají do betonu pro dosažení jeho hutnější struktury nebo pro 

vylepšení reologických vlastností čerstvého betonu. Hlavním úkolem takových látek je 

zvýšení hutnosti struktury směsi a zvýšení množství jemné cementové malty, s úmyslem 

zlepšení zpracovatelnosti betonu. Takové látky pro své mineralogické a chemické složení 

netuhnou ani netvrdnou ani po přidání budičů (aktivátorů). S rostoucím množstvím jemných 

příměsí v betonu roste také potřebné množství záměsové vody, a s tím také množství 

cementového tmele nutného pro obalení všech zrn kameniva. Mezi tento typ příměsí patří 

např. kamenná moučka či barevné pigmenty. [7], [8] 

Aktivní příměsi (typ II) se díky svému složení aktivně podílejí na vývinu pevnosti 

cementového tmele. Podle svých schopností a způsobu působení ve směsi se tyto látky dělí na 

latentně (skrytě) hydraulické a pucolánové. Latentně hydraulická látka sama po rozmíchání 
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s vodou netuhne, netvrdne ani nenabývá potřebných pevností. Schopnosti latentně 

hydraulických látek je třeba aktivovat účinkem budiče. Mezi nejčastěji používané latentně 

hydraulické látky patří vysokopecní jemně mletá struska. Budiče se dle svojí povahy dělí na 

alkalické, jež mají pH > 7, a na síranové, které vedou ke tvorbě ettringitu. [7], [8] 

Pucolánové látky jsou anorganické látky s hydraulickou aktivitou, které sami po smíchání 

s vodou netuhnou ani netvrdnou a nejsou skrytě hydraulické. Obsahují amorfní SiO2, který je 

schopen reagovat s Ca(OH)2 za vzniku sloučenin vápenatých silikátů a vápenatých aluminátů, 

hydratačních produktů,  které mají za následek narůstání pevnosti. Pucolány obsahují aktivní 

SiO2 (nejméně 25%) a Al2O3, dále pak Fe2O3 a menší množství dalších prvků. Obsah 

aktivního CaO je zanedbatelný. Pro průběh této reakce je třeba dodat právě vápenaté ionty 

Ca(OH)2. Podle původu se dělí na přírodní, jako jsou tufy nebo křemelina, a umělé, jako např. 

vysokopecní popílky nebo mikrosilika. [7], [8], [9] 

2.1.1. Vysokoteplotní elektrárenské popílky 

Jedná se o pevný anorganický materiál vznikající spalováním jemně mletých tuhých paliv. 

Palivové uhlí se namele na jemný prášek a vysuší se odpadním teplem. Tento prášek je pak 

vháněn spolu s předehřátým vzduchem do spalovací komory kotle, kde hoří při teplotě 1400 

až 1600 °C. Úletový popílek unášený spalinami je separován v odlučovačích a struska padá 

na dno kotle. Popílky mají různá chemická, mineralogická a granulometrická složení, které 

závisí na druhu spalovaného uhlí, druhu spalovacího procesu, lokalitě a také způsobu jejich 

odlučování z exhalátů. Mechanické odlučovače pracují na principu filtrování přes tkaniny 

vyrobené ze speciálních vláken odolných vysokým teplotám. Dalším typem odlučovačů jsou 

elektrostatické odlučovače. Tyto odlučovače využívají sil, které vznikají v elektrostatickém 

poli při vysokém napětí, a dosahují až 99% odlučivosti. [8] 

 

Tab. 1: Porovnání chemického složení popílku, cementu, strusky a mikrosiliky [8] 

Sloučenina Cement Struska Popílek Mikrosilika 

SiO2 [%] 18 - 24 30 - 43 40 - 60 90 - 99 

Al2O3 [%] 4 - 8 5 - 18 23 - 24 0,5 - 3 

Fe2O3 [%] 1 - 5 0,2 -  3 2 - 16 0,1 - 5 

CaO [%] 61 - 69 30 - 50 0,6 - 8,5 0,7 - 2 
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Rozdíly ve vlastnostech popílku z černého uhlí jsou menší než u popílku z hnědého uhlí. 

Popílek z černého uhlí je vhodnější oproti hnědouhelnému popílku jako příměs do betonu. [8] 

Popílek do betonu je jemný prášek tvořený malými kulovými částicemi, jež vznikají při 

spalování práškového uhlí. Takový popílek má pucolánové vlastnosti a je tvořen především 

sloučeninami SiO2 a Al2O3, které mají skelný charakter a průměr 1 – 150 μm. Měrný povrch 

se u popílků pohybuje v rozmezí 200 – 300 m
2
.kg

-1
, měrná hmotnost bývá 2100 – 2400 kg.m

-3
 

a sypná hmotnost dosahuje hodnot 550 – 900 kg.m
-3

. Malé kuličky křemičitanového skla mají 

šedavou barvu a bývají jak plné, tak duté, průhledné i neprůhledné. [8], [9] 

 

 

Obr. 1: Klasické vysokoteplotní spalování uhlí v elektrárnách [8] 

 

Použití popílku jako aktivní příměsi závisí na jeho reaktivnosti. Reaktivnost popílku je dána 

obsahem SiO2 ve sklovité fázi a většinou se projevuje velmi pomalu. Negativně ji ovlivňují 

spalitelné látky způsobující tzv. ztrátu žíháním. Pokud je reaktivnost nízká, používá se popílek 

jako pasivní příměs a plní funkci jemné frakce kameniva a ovlivňuje tak pozitivně křivku 

zrnitosti. [8] Pro větší reaktivnost musí popílek obsahovat větší množství amorfní fáze a 

menší množství krystalické fáze. [9] 

Popílky se dále rozdělují na dva typy. Typ F, křemičitý popílek, vznikající spalováním 

antracitu nebo velmi kvalitního hnědého uhlí. Tento typ obsahuje SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 více 

než 70% a CaO méně než 10%. Takový popílek má pucolánové vlastnosti a reakce probíhá za 
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přítomnosti Ca(OH)2. Dalším druhem popílku je typ C, vápenatý popílek, vznikající 

spalováním lignitu nebo mladého hnědého uhlí. Vápenatý popílek se v ČR prakticky 

nevyskytuje. Tento typ popílku obsahuje SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 kolem 50% a obsah CaO je 

větší než 20%. Popílek sám o sobě, vzhledem k vysokému množství obsahu aktivního CaO, 

vykazuje hydraulické vlastnosti a nepotřebuje k tomu žádný aktivátor. [4], [8] 

Následkem nahrazování cementu v betonu popílkem je snížení hydratačního tepla a 

zpomalení tuhnutí a tvrdnutí betonu. Popílek zlepšuje čerpatelnost a zpracovatelnost čerstvého 

betonu a zvyšuje odolnost ztvrdlého betonu proti chemicky agresivnímu prostředí. Zpomaluje 

nárůst počátečních pevností, leč napomáhá zvyšovat pevnosti dlouhodobé. Pro použití do 

betonové směsi musí popílek vyhovovat normě ČSN EN 450-1 a 2. [10] 

Důležitým parametrem u popílku je obsah nespálených částic, který se určuje jako ztráta 

žíháním. V závislosti na jemnosti popílku nesmí být ztráta žíháním větší než 4 – 8%.  

Pucolánové vlastnosti popílku se výrazněji projevují až po 28 dnech zrání betonu a tak 

vznikající hydratační produkty pucolánových reakcí vyplňují póry vzniklé při hydrataci do 28 

dnů a snižují pórovitost betonu. Popílek, který v cementové matrici nezreaguje, má funkci 

mikroplniva a zlepšuje tak hutnost cementového kamene. [8] Pucolanita popílku se zkoumá a 

určuje podle množství vápna, které je popílek schopen během dané doby navázat. [10] 

2.1.2. Fluidní popílky 

Tyto popílky vznikají jako odpad při tzv. fluidním spalování (obr. 2). Při tomto typu 

spalování je uhlí nadrceno na částice o velikosti asi 20 μm a je spolu s vápencem či 

dolomitem přivedeno do spalovací komory fluidního kotle. Ve fluidním kotli dochází ke 

spalování uhlí při teplotě 700 – 900 °C v tzv. fluidním loži, jež vzniká proudem vzduchu, 

hnaném zpod vrstvy popela, vápence a inertního písku. Při spalování se z paliva uvolňuje 

SO2, který se váže na CaSO4. Popílek dělíme na ložový a úletový. Ložový popílek je hrubší a 

pochází ze spalovacího prostoru. Popílek z úletů je jemnější a zachytávají jej elektrofiltry. 

Nízkoteplotní (fluidní) popílky obsahují nízké množství taveniny, β-křemen, vyšší množství 

volného CaO a SO3. Volný CaO je z důvodu nižší teploty při spalování přítomen ve formě 

měkce páleného vápna, a je tak velmi reaktivní.  

Fluidní popílky se od těch vysokoteplotních liší v několika vlastnostech, především 

v chemickém složení, granulometrii a měrné hmotnosti. To je způsobeno nestabilitou 

spalovacího procesu a různorodostí vlastností vstupních komponentů – uhlí a odsiřovacích 
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činidel. Nevýhodou tohoto druhu popílku je vyšší obsah CaO (15-35%) a vyšší obsah SO3, jež 

zapříčiňuje vznik ettringitu. [8] 

 

Obr. 2: Fluidní spalování uhlí v elektrárnách [8] 

 

Vodní součinitel (w/c) je poměr hmotnosti efektivního obsahu vody k hmotnosti cementu v 

čerstvé betonové směsi. Efektivním obsahem vody se rozumí rozdíl mezi veškerou vodou 

obsaženou v čerstvém betonu a vodou absorbovanou na povrchu a v pórech zrn kameniva. 

Odlučování vody nebo též krvácení čerstvého betonu je fyzikální proces, kterým prochází 

cementová suspenze při přebytku záměsové vody. Tento proces má za důsledek rozměšování 

suspenze a je naprosto nežádoucí. [33] 

 

k-hodnota dle ČSN EN 206-1 

Pro výpočet ekvivalentního vodního součinitele existuje k-hodnota, udávaná normou ČSN EN 

206-1 pro minerální příměsi typu II.  Tento ekvivalentní vodní součinitel se vypočítá 

z následujícího vztahu: 

𝑤𝑘 =  
𝑚𝑣

𝑚𝑐 + 𝑘. 𝑚𝑝
 

kde wk je ekvivalentní vodní součinitel při započtení k-hodnoty [-], mv je množství záměsové 

vody [kg], mc je množství cementu [kg], mp je množství příměsi [kg] a k je k-hodnota závislá 

na použité příměsi a cementu. 
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Dále se bere v úvahu při požadavcích na minimální obsah cementu dle stupně vlivu prostředí 

podle platných předpisů. Skutečná hodnota k-hodnoty závisí na konkrétní příměsi. [11] 

 

Tab. 2: Doporučené minimální hodnoty obsahu cementu dle stupně vlivu prostředí dle ČSN 

EN 206-1 [11] 

 Bez nebezpečí koroze nebo 

narušení 

Koroze vlivem karbonatace 

Minimální obsah cementu 

[kg.m
-3

] 

X0 XC1 XC2 XC3 XC4 

nedefinováno 260 280 280 300 

Působení mrazu a rozmrazování Chemicky agresivní prostředí 

XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 

300 300 320 340 300 320 360 

 

k-hodnota pro popílek dle EN 450 

Podle EN 450 je použití koncepce pro popílek s cementem CEM I dle EN 197-1 je maximální 

množství popílku ve směsi dáno hmotnostním poměrem popílek/cement = 0,33. V případě 

použití většího množství popílku se ta přebytečná část nezahrnuje do výpočtu ekvivalentního 

vodního součinitele ani pro minimální obsah cementu dle stupně vlivu prostředí. Pro betony 

obsahující cement třídy CEM I dle EN 197-1 se používají následující hodnoty k: 

CEM I 32,5  k = 0,2 

CEM I 42,5 a vyšší k = 0,4 

Koncepce k-hodnoty se nedoporučuje používat pro betony obsahující kombinaci popílků se 

síranovzdorným cementem CEM I pro stupně vlivu prostředí XA2 a XA3 s působením síranů. 

[12] 

Koroze způsobená chloridy 

Mořská voda Jiné chloridy než z mořské vody 

XS1 XS2 XS3 XD1 XD2 XD3 

300 320 340 300 300 320 
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2.1.3. Vysokopecní struska 

Jedná se o vedlejší produkt z výroby surového železa ve vysoké peci. Vzniká roztavením 

vápence, minerálních látek v koksu, přídavků struskotvorných látek a hlušin železné rudy. Při 

výrobě 1 tuny surového železa vznikne 0,6 tuny strusky. Struska obsahuje až 40 minerálů, 

především křemičitany, hlinitokřemičitany, hlinitany a železitany. [13], [14] 

 

Tab. 3: Obecné složení strusky [14] 

Sloučeniny Obsah [%] 

CaO 30 - 50 

SiO2 28 - 40 

Al2O3 8 - 24 

MgO 1 - 18 

 

Fázové složení strusky závisí především na rychlosti ochlazení její taveniny po odlití z vysoké 

pece. Při rychlém ochlazení za použití tlakové vody vzniká struska s vysokým obsahem 

skelné fáze, díky níž nabývá struska své latentně hydraulické vlastnosti, které lze aktivovat 

použitím vhodného alkalickéko aktivátoru. Při pomalém chlazení vzniká krystalický materiál 

s hlavní složkou melititem. V kyselých struskách s vyšším obsahem MgO se vyskytuje 

merwinit, monticellit a diopsid, při vysokém obsahu hliníku zase anortit. [15] 

S rostoucím podílem krystalické fáze struska ztrácí hydraulické vlastnosti a není vhodná pro 

alkalickou aktivaci. Lze ji využít jako kamenivo do betonu. Pro alkalickou aktivaci je vhodná 

granulovaná struska, která obsahuje vysoké množství skelné fáze. [16] 

2.1.4. Ocelářská struska 

Ocelářská struska se začíná utvářet na počátku dmýchání kyslíku a její chemické složení 

ovlivňuje řada parametrů, jako je složení vsázky, množství oxidačních a struskotvorných 

přísad, použité technologie, legování nebo zušlechťování oceli. Ovlivňuje oxidaci 

nežádoucích příměsí v tavenině a působí tak jako rafinační činitel. Více než polovina 

vyprodukovaných ocelárenských strusek se dále průmyslově zpracuje a využije.  

Ocelářské strusky se dělí do dvou skupin podle chemického složení a způsobu svého vzniku. 

Do první skupiny patří strusky produkované při zušlechťování oceli v peci s elektrickým 
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obloukem, pánvové peci a v tandemové peci. Tyto strusky vznikají z prvků nacházejících se 

v surovém železe, z produktů oxidace železa a struskotvorných látek (CaO, MgO), z produktů 

reakce s žáruvzdornou vyzdívkou (MgO, Al2O3) a produktů rekce strusky s kovem. Strusky 

první skupiny se vyznačují vysokým obsahem oxidů železa a CaO. Přibližně 14% z celkového 

objemu produkce oceli tvoří struska a její objem též závisí na typu pece. Tyto strusky jsou 

velice zásadité a silně oxidační (obsah železa až 30%). [17] 

Druhou skupinu tvoří strusky z kyslíkových konvertorů. Vznikají z produktů struskotvorných 

látek (CaO, MgO, Al2O3, někdy CaF2), z produktů deoxidace oceli při odpichu z pece (MnO, 

SiO2, Al2O3) a produktů reakce s žáruvzdornou vyzdívkou (MgO). Struska tvoří zhruba 1 – 

3% z objemu produkce oceli z konvertoru. Tyto strusky jsou velice zásadité a často obsahují 

volné CaO. Mají redukční vlastnosti, z tabulky č. 4 je patrné, že neobsahují téměř žádné oxidy 

železa. [17] 

 

Tab. 4: Obecné chemické složení strusek z pánvové pece a z konvertoru [17] 

Složka Struska z pánvové pece 

Obsah [%] 

Struska z konvertoru 

Obsah [%] 

CaO 35 – 37 35 – 50 

MgO 8 – 11 4 – 8 

SiO2 10 – 12 15 – 25 

Al2O3 1 – 2 12 – 29 

FeO + Fe2O3 25 – 30 ~ 1 

MnO 6 – 8 1 – 2 

S – < 1,5 

CaF2 – 0 – 10 

 

Využití strusky v průmyslu závisí na jejím fázovém složení. V ocelářských struskách se 

kromě oxidů nachází z mineralogického hlediska stabilní silikáty, alumináty, ferity a další. 

Železo je přítomno ve formě magnetitu (Fe3O4) a hematitu (Fe2O3). Dalšími fázemi jsou 

olivín, merwinit, C2F, C4AF, volné MgO a případně tuhý roztok CaO-FeO-MnO-MgO. 

Strusky bohaté na vápník obsahují C3S, C2S a volné CaO. Právě přítomnost C3S, C2S, C2F a 

C4AF v ocelářské strusce jí dává hydraulické vlastnosti. Podíl skelné fáze závisí podobně jako 
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u strusek vysokopecních kromě chemického složení i na rychlosti ochlazení struskové 

taveniny [18] 

 

 

Obr. 3: Pozice hydraulických a pucolánových látek v termálním diagramu CaO-SiO2-Al2O3 

(Fe2O3) [32] 

1 – portlandský cement, 2 – vysokopecní struska, 3 – křemičitý úlet, 4 – popílky bohaté na 

CaO, 5 – popílky bohaté na SiO2, 6 – Pucolánové popílky 

2.1.5. Aktivátory alkalické aktivace 

Jako aktivátory alkalické aktivace se nejčastěji používají roztoky sloučenin sodíku a draslíku 

– hydroxidy, uhličitany a vodní skla, jak samostatně, tak ve směsi. Mezi méně používané 

aktivátory patří hydroxid vápenatý, směs hydroxidu vápenatého a sádrovce, směs hydroxidu 

sodného a sádrovce, síran sodný, hlinitan sodný, síran hlinito-draselný a další. Aktivátory se 

do směsi přidávají ve formě roztoku, mohou však být také v práškové formě nejprve 

smíchány s příměsí. Alkalický aktivátor zásadně ovlivňuje pevnost a vlastnosti výsledného 

produktu. Díky provedeným výzkumům bylo zjištěno, že nejvyšších pevností nabývají 

produkty, jejichž směsi při přípravě byly aktivovány vodním sklem. U vodního skla závisí na 

koncentraci roztoku a na jeho tzv. silikátovém modulu, což je molární poměr SiO2/X2O (X = 

Na, K). [19], [20], [21] 

Pro alkalickou aktivaci strusek a dalších aluminosilikátových látek se nejčastěji používají 

aktivátory sodné. Důvodem je jejich příznivější cena. Při aktivaci draselnými aktivátory 

nedochází k tvorbě výkvětů, jako je tomu v případě použití sodných roztoků, jelikož draselné 
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ionty mají větší iontový poloměr než ionty sodné. Strusky aktivované draselnými aktivátory 

mají také vyšší odolnost proti vysokým teplotám. Složení a koncentrace alkalického 

aktivátoru má zásadní vliv na průběh hydratace strusky a vlastnosti konečného produktu. Vliv 

jednoho druhu aktivátoru na mechanické vlastnosti se může u různých druhů strusek lišit. S 

rostoucí koncentrací aktivátorů až do určité hodnoty dochází k nárůstu pevností, při vyšší 

koncentraci pevnosti opět klesají. [19], [20] 

Křemičitan sodný je obecný název pro skupinu sloučenin s obecným vzorcem Na2O.xSiO2. 

Křemičitany sodné s odlišným x mají také odlišné vlastnosti a různorodé využití. Jejich 

struktura a vlastnosti se mění se složením. V praxi se používají tekuté křemičitany sodné s x v 

rozmezí 1,60 až 3,85. Ostatní mají omezenou stabilitu a nejsou vhodné pro použití. [19] 

2.2. Portlandský cement 

Cement je hydraulické práškové pojivo s výraznou hydraulicitou. Po smíchání s vodou vytváří 

kaši tuhnoucí a tvrdnoucí v důsledku hydratačních reakcí i pod vodou. Po zatvrdnutí 

zachovává svoji pevnost a objemovou stálost. V současnosti se cement vyrábí v kontinuálně 

pracujících rotačních pecích při teplotách 1300 – 1400 °C, při kterých dochází k procesu 

slinování. Účinnými složkami cementu jsou sloučeniny CaO a SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Jako 

regulátor rychlosti tuhnutí se ke slínkovým valounkům přidává sádrovec (2 - 6% hmotnosti 

slínku) a poté se tyto dvě suroviny spolu melou na definitivní jemnost. Výsledkem je 

práškovitý produkt s měrným povrchem 225 – 400 m
2
.kg

-1
. [22] 

První portlandský cement, dnes označovaný jako protocement, byl poprvé vyroben ve Velké 

Británii na počátku 19. Století. Patent na jeho výrobu získal John Aspdin  21.10.1824 a jeho 

název je odvozen od podobnosti s kvalitním kamenem z Portlandu. V dnešní době se v České 

republice vyrobí okolo 4 Mt cementu, což je zhruba třetinový pokles oproti osmdesátým 

létům minulého století. Za stejné období se snížila energetická náročnost výroby 1 t slínku 

ze 7000 MJ na 3000 MJ. [22] 

Cementy se označují zkratkou CEM a dělí se do pěti hlavních skupin označených římskými 

číslicemi I až V. Tyto římské číslice udávají druh cementu a uvádějí se přímo za značkou 

CEM. Jako portlandský cement se označuje cement jednosložkový obsahující mletý slínek 

bez dalších hydraulických příměsí. [22] 
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Tab. 5: Základní druhy cementu [23] 

Značení cementu Druh cementu 

CEM I Portlandský cement 

CEM II Portlandský cement směsný 

CEM III Vysokopecní cement 

CEM IV Pucolánový cement 

CEM V Směsný cement 

 

Ve slínku se můžeme identifikovat okolo 20 slínkových minerálů. Nejvýznamnější jsou čtyři 

z nich a to trikalciumsilikát - alit (C3S), dikalcium silikát - belit (C2S), trikalcium aluminát 

(C3A) a tetrakalciumaluminátferit – brown-millerit, též celit (C4AF). [22] 

 

 

Obr. 4: Fázový diagram soustavy CaO-Al2O3-SiO2 [30] 

 

Tyto čtyři sloučeniny mají rozhodující vliv na vlastnosti cementu. Zvýšený obsah 

trikalciumsilikátu zabezpečuje rychlé dosažení počátečních pevností, čehož se využívá u 

rychlovazných cementů, které mají obsah alitu co nejvyšší. Dikalciumsilikát naopak z větší 

části vytvrzuje až po 28 dnech. Belitový cement se používá pro betonování extréně masivních 

konstrukcí, kde je třeba delšího času pro postupný odvod hydratačního tepla. 
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Trikalciumaluminát hydratuje velmi rychle a tak je třeba do cementu přimlet sádrovec, který 

reguluje rychlost hydratace C3A. [22] 

Charakteristickým znakem hydraulického tuhnutí a tvrdnutí cementu je, že probíhá za aktivní 

účasti vody a vzniklé produkty jsou objemově stálé a tvrdnoucí i pod vodou. Tento proces má 

dvě stránky. Chemickou, kdy probíhá reakce slínkových minerálu s vodou za vzniku 

hydrosilikátů a hydroaluminátů vápenatých, a fyzikální, kdy se mění struktura, což vede ke 

vzniku pevných spojů mezi částicemi nově utvořených látek, resp. k vytvoření souvislé 

tmelové fáze. [10] 

Jednotlivé fáze hydratace jsou: 

 Smíchání s vodou 

V průběhu tohoto stádia jsou z různých fází portlandského cementu uvolněny ionty do 

roztoku. Průběh rozpouštění je rychlý a hydratace je exotermická. Povrch částic cementu 

se začíná pokrývat hydratovaným kalciumsilikátem (C-S-H gel) vytvořeným z iontů Ca
2+

, 

H2SiO4
2-

 a OH
-
, pocházejících ze silikátových fází slínku, a ettringitem. [10] 

 Indukční perioda  

Rychle rostoucí hodnota pH a koncentrace vápenatých iontů Ca
2+ 

v záměsové vodě 

snižuje spolu s hydráty vytvořenými na povrchu částic rozpustnost fází portlandského 

slínku. Vývoj tepla se značně zpomalí. V průběhu tohoto stádia se vytvoří malé množství 

C-S-H gelu. Pokud je v portlandském cementu správně vyvážen poměr mezi množstvím 

aluminátových fází a síranových iontů, vznikne také malé množství ettringitu. V průběhu 

indukční periody se záměsová voda stane nasyceným roztokem vápenatých iontů, přesto 

nedochází k precipitaci portlanditu, a to nejspíše díky malé rychlosti tvorby 

krystalizačních zárodků v porovnání s konkurenční tvorbou C-S-H gelu. [10] 

 Počátek tuhnutí  

Hydratace se na konci indukční periody aktivuje snížením koncentrace vápenatých iontů 

v roztoku precipitací portlanditu. Tato nastává v době, kdy v záměsové vodě už prakticky 

nejsou žádné anionty. Náhlé snížení koncentrace iontů opětovně nastartuje rozpouštění 

všech fází portlandského cementu. Vývoj hydratačního tepla se zrychlí zpočátku 

nepatrně, protože precipitace portlanditu je endotermická reakcí, později se rychlost 

vývoje tepla stále zvyšuje. Počátek tuhnutí většinou patří do této doby zrychlení vývoje 

tepla, s výjimkou případů tuhnutí z důvodu tvorby jehličkovitých krystalů ettringitu, 

případně tvorby sádrovce. Hydratace silikátové a aluminátové fáze portlandského slínku 

začínají mezi částicemi vytvářet vazby, následkem čehož pasta tuhne. [10] 
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 Tvrdnutí 

Většina portlandských cementů neobsahuje takové množství síranu vápenatého, které by 

bylo dostačující na reakci s veškerými aluminátovými fázemi portlandského slínku. V 

průběhu indukční periody dojde tvorbou ettringitu k vyčerpání iontů. To se stane většinou 

po 9 až 15 hodinách po smíchání cementu s vodou. Poté se ettringit stane nestabilní 

složkou a dojde k jeho rekrystalizaci za vzniku monosulfátu. Díky reakci se v systému 

generuje další teplo a dochází k urychlení hydratace silikátové fáze. Hydratační produkty 

vznikající v průběhu prvních stádií jsou označované jako vnější produkty, protože rostou 

ze zrn cementu ven do mezer mezi těmito zrny. Jedná se o porézní a volnou síť 

vláknitého C-S-H gelu, jehliček ettringitu, destiček monosulfátu a hexagonálních krystalů 

portlanditu. [10] 

 Zpomalení hydratace 

V tomto stadiu jsou zrna jednotlivých fází slínku pokryta vrstvou hydrátů, která se stává 

stále silnější. Molekuly vody obtížně pronikají touto vrstvou k nezhydratovaným částicím 

slínku. Hydratace se zpomaluje. Hydratovaná cementová pasta má vzhled kompaktní 

amorfní hmoty. Ta se označuje jako vnitřní produkt. Hydratace portlandského cementu je 

ukončena ve chvíli, kdy již není v systému přítomna další nezhydratovaná fáze, když 

voda už nemůže proniknout k nezhydratovaným částicím, případně když již není v 

systému k dispozici volná voda. [10] 

 

 

Obr. 5: Znázornění procesu hydratace portlandského cementu [31] 
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3. Geopolymery 

Geopolymer byl francouzským vědcem Josephem Davidovitsem definován jako materiál, 

který vzniká anorganickou polykondenzaci tzv. geopolymerací a NMR spektra 
27

Al produktu 

musí mít pík pouze při 55 ppm. [27]  

Geopolymery však mohou vznikat také alkalickou aktivací vysokopecní strusky, odpadního 

popílku nebo kalcinovaného zeolitu. Tyto materiály tvoří rozsáhlou skupinu anorganických 

pojiv s vysokým potenciálem z hlediska jak energetického a tak ekologického. Geopolymery 

nevznikají přirozenými geologickými procesy. Jedná se o anorganické polymerní materiály 

připravované polykondenzační reakcí základních aluminosilikátových materiálů, která 

probíhá v zásaditém prostředí za normálního tlaku a za zvýšené teploty (do 100 °C).  Jedná se 

o amorfní alkalické aluminosilikáty, které mají prostorovou strukturu. Nejzásadnějším 

rozdílem mezi geopolymery a jinými alkalicky aktivovanými materiály je absence vápníku 

v geopolymeru. [25] 

Jedná se o materiály, které se vyskytují na rozhraní mezi hydratovanými anorganickými 

pojivy, skelnými a keramickými materiály. [26] 

Alkalicky aktivované hlinitokřemičitanové materiály mají jednu společnou vlastnost, a tou je 

přítomnost fáze:  

 

Mn{-(Si-O)z-Al-O}n .wH2O. 

 

kde n je stupeň polykondenzace, M je monovalentni kation (Na
+
, K

+
) a z je 1, 2 nebo více než 

3. [25] 

Geopolymerizace je chemická reakce, při níž reaguji výchozí hlinitokřemičitanové materiály 

za silně alkalických podmínek. Podstatou geopolymerizace je alkalická aktivace. Proces 

geopolymerizace se dá shrnout do třech fází: 

1. Uvolňovaní Si a Al atomů z původního výchozího materiálu pomoci hydroxylových iontů: 

Pokud se výchozí materiál dostane do kontaktu s alkalickým roztokem, dochází 

k rozpouštění základního materiálu (Al2O3 a SiO2) a z pevné látky do roztoku přechází 

v podobě křemičitanu a tetrahydroxohlinitanu. 

2. Transport a orientace nebo kondenzace prekurzorových iontů do monomerů: 

Po rozpuštění časti Al2O3 a SiO2 z povrchu částic výchozího materiálu začíná tato část 

difundovat do gelové fáze. Tento proces způsobuje snížení koncentrace těchto složek na 
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povrchu hlinitokřemičitých častic, což se projevuje dalším rozpouštěním Al2O3 a SiO2 z 

povrchu částic. 

3. Polykondenzace / polymerace monomerů do polymerických struktur: 

V této fázi se do geopolymerizace zapojuje jedna z nejdůležitějších reagujících látek 

a to je křemičitan. Křemičitan polykondenzuje s hlinitanem do té doby, než se Al2O3 rozpustí 

z povrchu hlinitokřemičitanového výchozího materiálu. Tato fáze je významně ovlivněna 

vyšším pH a vyšší teplotou. [26] 

4. Alkalická aktivace 

Alkalická aktivace je složitý, několikafázový proces, který nebyl do dnešní doby zcela jasně 

pochopen. Uplatňuje se u latentně hydraulických látek, kdy je třeba hydratační reakci vybudit 

vhodným aktivátorem. Na základě dnes dostupných zjištění může být alkalická aktivace 

popsána jako reakce výchozího aluminosilikátového materiálu v silně alkalických 

podmínkách, při které dochází k rozrušení Si-O-Si vazeb a vzniku oligomerů, tvořených Si, 

Al, O, OH, po níž se srážením vytvářejí nové fáze. [25] 

Spolupůsobení krystalických a skelných silikátů a aluminosilikátů s vodou a alkalickými 

roztoky zahrnuje řadu komplikovaných procesů jako je adsorpce, iontová výměna, hydratace, 

hydrolýza a další. Výsledkem takové reakce je pak zánik původní struktury a vznik nových 

hydratačních produktů. [28] 

Při hydrataci nejprve nastává rozpouštění skelné fáze a poté dochází k tvorbě tenké vrstvy 

hydratovaných křemičitanů vápenatých (C-S-H gelu), která je nepropustná pro vodu a 

zabraňuje tak další hydrolýze. V nepřítomnosti alkalických iontů dochází ke snížení difúze 

vody a zpomalení hydratace. V přítomnosti alkalických iontů vznikají ve vodě rozpustné 

hydráty alkalických křemičitanů, které umožňují další rozpouštění skelné fáze, kdy dochází 

k přerušení kovalentních vazeb Si–O–Si, Al–O–Al a Al–O–Si: 

 

 

Obr. 6: Přerušení kovalentních vazeb [28] 
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Ionty alkalických kovů působí nejprve jako katalyzátory reakce a jakmile začnou 

kondenzační a krystalizační procesy, podílí se spolu s vápenatými a hořečnatými ionty na 

vzniku nových hydratačních produktů [28] 

Hlavním hydratačním produktem je C-S-H gel. Poměr C/S je u tohoto gelu nižší než 

u portlandského slínku. To způsobeuje částečné nahrazení vápníku kationty alkalických 

kovů. Při vysokém obsahu alkálií lze gel nazývat X-C-S-H gel (X = Na, K) [35].  

Další produkty hydratace jsou určeny druhem použitého alkalického aktivátoru. 

Hydratace alkalicky aktivované strusky probíhá poměrně rychle. Při pokojové teplotě 

zhruba třetina objemu strusky zreaguje během první hodiny a asi dvě třetiny během 24 hodin 

po namíchání. [29] 

5. Přísady 

Přísady jsou chemické látky, které mají za úkol modifikovat vlastnosti čerstvého nebo 

ztvrdlého betonu. Nejčastěji se používají ve stavu kapalném, mohou však být i v práškové 

formě. Působí fyzikálně a chemicky především na cementový tmel a jejich účinek závisí na 

druhu i původu cementu. Přísady se rozdělují podle hlavního nebo převažujícího účinku 

působení na plastifikační, superplastifikační, provzdušňující, stabilizační, zpomalující tuhnutí, 

urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu a hydrofobizační. Ve stavebnictví se však používají další 

typy přísad. Jsou to přísady pěnotvorné, plynotvorné, odpěňovací, expanzní, adhezní, 

protikorozní a biocidní. [22] 

5.1. Plastifikační přísady 

Použití těchto přísad umožňuje redukovat množství záměsové vody při zachování stejné 

zpracovatelnosti, nebo vylepšení zpracovatelnosti při zachování vodního součinitele (w/c). 

Redukce vodního součinitele se příznivě uplatňuje u vodotěsných a masivních betonů, stejně 

jako ve výsledné pevnosti a odolnosti betonu. Používají se při výrobě transportbetonu, pro 

zlepšení čerpatelnosti betonu a pro dosažení lepšího vzhledu pohledových ploch betonu. 

Plastifikátor musí být stabilní v silně alkalickém prostředí a v prostředí s přebytkem 

vápenatých iontů. Nesmí mít nežádoucí vliv na ztvrdlý beton, ani mít velký provzdušňující 

účinek, vyznačující se tvorbou mikropěny při míchání směsi. [22] 

Základní vlastností plastifikátorů je jejich povrchová aktivita. Plastifikátory jsou tvořené 

molekulami s polymerními řetězci, na jejichž konci se nachází silně polární skupina. Při 
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spolupůsobení plastifikátoru s okolními molekulami vody dojde ke vzniku elektrické 

dvojvrstvy obalující zrna cementu, která se chovají jako částice se stejným nábojem, tudíž se 

odpuzují. Tyto odpudivé síly snižují tření mezi zrny cementu a zvyšují pohyblivost cementové 

kaše. První plastifikační přísady používané v Československu v 50. letech minulého století 

byly založeny na povrchové aktivitě sulfitových výluhů. Jejich hlavní složkou je 

lignosulfonan vápenatý, jenž je v cementové kaši stálý. Lignosulfonanové plastifikátory se 

označují za takové, jejichž kvalita se obtížně udržuje na stejné úrovni. Takové problémy 

odstraňuje použití modifikovaných lignosulfonanů (MLS), které se izolují jako 

vysokomolekulární podíly z vyčištěného lignosulfonanového výluhu. [22]  

Reakcí formaldehydu s aminoskupinami melaminů v alkalickém prostředí vzniká produkt 

obsahující jednu či více methylových skupin (CH2OH), závisející na poměru formaldehydu a 

melaminu. Sulfonatace jedné z methylových skupin v produktu reakce formaldehydu a 

melaminu je provedena pomocí NaHSO3. Reakce mezi sufonovanými monomery formuje  

polymelaminový sulfonátový produkt a probíhá v mírně kyselém prostředí za zvýšené teploty. 

[24] 

Plastifikátory na bázi naftalenových polymerů vznikají syntézou, která začíná sulfonatací 

naftalenu, což je několik hodin trvající reakce, při které reaguje tekutý naftalen 

s koncentrovanou kyselinou sírovou za vysoké teploty i tlaku. Cílem je dosáhnout 

maximálního obsahu β-naftalenových sulfonátů a vyhnout se tvorbě α-naftalenových 

sulfonátů a disulfonátů. β-naftalenové sulfonáty potom reagují s formaldehydem 

v koncentrované kyselině sírové za vysoké teploty i tlaku. Poměr formaldehydu k naftalenu 

určuje maximální stupeň kondenzace. Poté kondenzovaný polymer kyseliny sírové a naftalenu 

projde reakcí s alkalickým činidlem (Ca(OH)2, NaOH). Výsledkem této reakce je finální 

produkt. [24] 

Značným plastifikačním účinkem jsou známy také sodné soli karboxylových hydroxykyselin, 

často se jedná o sůl kyseliny glukonové nebo kyseliny heptonové. Další skupinu plastifikátoru 

tvoří výrobky na bázi hydrolyzovaného škrobu. Tyto hydrolyzáty jsou v alkalickém prostředí 

stálé. Plastifikační účinky vykazují i další látky jako polyglyceroly nebo polyakrylamidy. [22] 

Bod nasycení uvádí množství plastifikační přísady jako procentní vyjádření hmotnosti sušiny 

z hmotnosti cementu, kdy další zvyšování dávek plastifikátoru nemá prakticky vliv na 

zpracovatelnost směsi. Tato dávka se pak nazývá nasycená dávka. Nasycená dávka se může 

pro různé plastifikátory podstatně lišit a to zhruba od 0,6 % až po 2,5 % sušiny. I když na 

optimální dávku plastifikátoru v betonové směsi má vliv i způsob míchání, většinou je velmi 

blízká hodnotě v bodu nasycení. [10] 
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Z hlediska kompatibility plastifikátoru s cementem není možné na základě údajů o jejich 

složení předem odhadnout reologické chování výsledné betonové směsi s nízkým vodním 

součinitelem. Výsledky chemických jevů, které mezi cementem a plastifikátorem proběhnou, 

je nejlepší ověřit zkouškami přímo hotové betonové směsi. To je ovšem časově a materiálově 

velmi náročné a tak byly vyvinuty jednodušší, snadněji zopakovatelné metody s nižší 

potřebou vstupního materiálu. Tyto metody bohužel nejsou vždy stoprocentní a proto je 

nejlepším řešením namíchat zkušební záměs. [10] 

5.2. Provzdušňující přísady 

Účinek jejich vlivu se projevuje v čerstvém betonu, kdy tento beton obsahuje malé, stabilní, 

oddělené bublinky vzduchu, které v betonu zůstanou i po jeho ztvrdnutí. Důležitým faktorem 

pro trvanlivost betonu je pravidelné rozmístění a vzdálenost vzduchových mikropórů o 

velikosti 10 až 300 μm. Vzdálenost těchto pórů je označována jako součinitel prostorového 

rozložení vzduchových pórů a má být menší než 0,25 mm. Přítomnost pórů v betonu 

zapříčiňuje klesání pevnosti betonu v tlaku o 4 – 5% s každým procentem provzdušnění. 

Hlavním úkolem provzdušňujících přísad je vytvořené systému, který bude odolnější vůči 

objemovým změnám. Prostor v pórech zůstává zaplněn vzduchem díky hydrofobnímu účinku 

provzdušňující přísady a zlepšují odolnost betonu proti účinkům mrazu a ledu. Vzduchové 

póry poskytují prostor pro mrznoucí a tudíž expandující vodu v kapilárách a snižují 

hydrostatický tlak a tím i riziko vzniku trhlinek v cementovém tmelu. Hranice maximálního 

obsahu vzduchu v čerstvém betonu je zhruba 5,0 – 6,0%.[22] 

Provzdušňující přísady jsou z chemického hlediska tvořeny solemi přírodních pryskyřičných a 

mastných kyselin nebo syntetickými tenzidy. Stálejší provzdušňující přísady obsahují sodné 

nebo draselné soli kyseliny olejové a kaprinové. Intenzivní provzdušňující účinek mají 

neionogenní tenzidy typu ethoxylovaných fenolů, především etoxylovaný nonylfenol. [22] 
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6. Metodika práce 

6.1. Příprava směsi 

Zkušební malta pro normové zkoušky cementu pro srovnávací vzorky se připravila 

smícháním 450 ± 2 g cementu (CEM I 42,5R Hranice, CEM I 52,5R Hranice, hybridního 

cementu Ladce), 1350 ± 5 g písku Halámky 0/4, 225 ± 1 g vody (w/c = 0,5). 

Zkušební malta z hybridního cementu Ladce s přídavkem plastifikátoru se připravila 

smícháním 450 ± 2 g tohoto cementu, 1350 ± 5 g normového písku 0/4, 180 ± 1 g vody  

(w/c = 0,4), a určitého množstvím konkrétního plastifikátoru. 

 

Postup přípravy cementové malty 

Do míchačky se nalije voda a přidá se celé množství cementu. Spustí se míchání nízkou 

rychlostí, po 30 sekundách míchání se za chodu míchačky vsype písek. Vsypání plniva 

probíhá v intervalu dalších 30 s. Míchání se nastaví na vysokou rychlost a míchá se dalších 30 

s. Míchačka se na 90 s zastaví, v prvních 15 sekundách se pomocí gumové stěrky setře z 

povrchu nádoby a metly míchačky malta. Míchání pokračuje vysokou rychlostí v intervalu 60 

sekund.  

Po ukončení míchání se touto směsí plní formy zkušebních těles. Tyto formy jsou předem 

vymazány odformovacím přípravkem a jsou umístěny na magnetickém vibračním stolku. 

Cementová směs se ve formách zhutňuje vibracemi po dobu 120 s. Forma se doplní a znovu 

zvibruje na vibračním stoku. Po zhutnění se odstraní přebytečná malta a povrch zkušebních 

těles se zarovná s horním okrajem formy. Na formu se položí skleněná destička síly 6 mm o 

rozměrech 210x185 mm a forma se vloží do vlhkostní skříně.  

 

Postup přípravy betonu 

Do míchačky se vsype kamenivo od nejhrubší frakce po nejjemnější a přidá se cement. Spustí 

se míchání a dochází k mísení všech sypkých složek nasucho. Poté se do míchačky přidá 

záměsová voda obsahující určité množství plastifikační přísady a od tohoto okamžiku se 

počítá doba míchání. Po 1 minutě míchání směsi s vodou se míchačka zastaví, od okrajů 

nádoby se čerstvá směs přemístí do středu míchačky a očistí se lopatky od betonu. Pokračuje 

se v míchání další 90 sekund. 
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Stáří zkušebních těles pro zkoušky pevnosti  

Pro zkoušky pevností po 24 hodinách mohou být vyjmuta zkušební tělesa z forem nejdříve 20 

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

těles z forem provede 20 až 24 hodin od výroby. 

Tělesa určená pro vodní uložení se viditelně označí a uloží do vody o teplotě  20°C  ± 1°C. 

Trámečky se uloží na rošty z nerezového materiálu tak daleko od sebe, aby voda měla přístup 

ke všem plochám. Objem vody na jeden trámeček je asi 1 l a hladina vody musí sahat 

minimálně 2 cm nad povrch trámečků. Tělesa určená ke zkoušení se vyjmou z vody 

maximálně 15 minut před zkouškou a otřou se vlhkou tkaninou. Poté se zváží a změří se jejich 

přesné rozměry. [34] 

Stáří zkušebních těles se počítá od okamžiku rozmíchání cementu s vodou na počátku 

zkoušení. Zkoušky pevností těles různého stáří je třeba provést v následujícím časovém 

rozmezí: 24 hodin ± 15 min, 48 hodin ± 30 min, 72 hodin ± 42 min, 7dní ± 2 hod,  

28 dní a více ± 8 hod. [34] 

6.2. Zkoušení cementu 

Zkouška konzistence metodou rozlití 

Před každou zkouškou se deska a vnitřní povrch včetně okraje kovového kužele očistí vlhkou 

tkaninou a otřou se. Jejich povrch se natře tenkou vrstvou minerálního oleje. Kovový kužel se 

umístí do středu desky střásacího stolku. Plní se cementovou směsí ve dvou vrstvách. Každá 

vrstva se zhutní 10 lehkými údery dusadla. Během plnění se kovový kužel jednou rukou 

přitlačuje k desce, aby malta neutíkala z kužele spodem do prostoru střásacího stolku. 

Přebytečná malta na vrchu kužele se setře a volná plocha desky se otře, aby byla čistá a suchá. 

Po 15 s se kužel lehce zvedne kolmo vzhůru. Cementová směs se na desce setřásacího stolku 

rozlije 15 nárazy s frekvencí jeden zdvih za sekundu. Průměr koláče malty se změří ve dvou 

na sebe kolmých směrech pomocí měřidla. Výsledek se udává v mm s přesností na 1 mm. 

Zkouška se provádí na dvou zkušebních vzorcích. Liší-li se jednotlivé hodnoty rozlití od 

jejich průměrné hodnoty o více než 10%, zkouška se opakuje. Výsledkem je průměrná 

hodnota rozlití v mm zaokrouhlená na 5 mm. [22], [35] 
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Zkouška konzistence metodou sednutí kužele 

Jedná se o zkoušku, která se nenachází v žádné normě, ale prováděl jsem ji pro výzkum 

chování hybridního cementu za použití různých druhů plastifikačních přísad v různém 

množství. 

Před každou zkouškou se deska a vnitřní povrch kužele otřou vlhkou tkaninou, osuší a jejich 

povrch se natře tenkou vrstvou minerálního oleje. Kovový kužel se umístí do středu desky a 

plní se cementovou směsí ve dvou vrstvách, každá z nich se zhutní 10 lehkými údery dusadla. 

Během plnění se kovový kužel jednou rukou přitlačuje k desce, aby malta neutíkala z kužele 

spodem do prostoru střásacího stolku. Přebytečná malta na vrchu kužele se setře a volná 

plocha desky se otře, aby byla čistá a suchá. Kužel se zvedne kolmo vzhůru a položí se vedle 

kuželu z cementové malty. Zjišťuje se rozdíl ve výšce hladiny cementové malty před 

zvednutím kuželové formy a po něm.  

 

Stanovení pevnosti cementu 

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 

Zkouška zahrnuje stanovení pevnosti cementové malty v tříbodovém ohybu a v tlaku. 

Zkušební tělesa jsou trámečky o rozměru 40x40x160 mm. 

Zkušební trámeček se do zkušebního stroje umístí kolmo ke směru působící síly. Nárůst síly 

se postupně zvyšuje rovnoměrnou rychlostí 50 ± 10 N.s
-1

 až do okamžiku zlomení zkušebního 

vzorku. Trámečky rozlomené na poloviny se uchovají pro zkoušky pevnosti v tlaku. Pevnost 

v tahu za ohybu Rb se vypočítá podle vzorce: Rb = 1,5.Fb .l / b
3 
[MPa], 

kde: 

b je délka boční strany průřezu trámečku [mm], 

Fb je lomové zatížení, vyvozené na střed trámečku [N], 

l je vzdálenost podpěr [mm]. [22], [34] 

 

Zkouška pevnosti v tlaku 

Zkouška pevnosti v tlaku se provádí na zlomcích trámečků po zkoušce pevnosti v ohybu. 

Přelomené trámečky se musí očistit od případných volných částeček a poté se uloží do 

zkušebního stroje tak, aby jejich boční plochy ležely na destičkách zkušebního stroje přímo ve 

středu ± 0,5 mm, a délkově se orientují tak, aby koncové plochy trámečku přesahovaly 

přibližně o 10 mm destičky, případně pomocné destičky. Zatížení se zvyšuje pravidelně 

během celé doby zatěžovací rychlostí 2400±200 N.s
-1

 do porušení. Pevnost v tlaku Rc se 

vypočítá podle vzorce: Rc = Fc / 1600 [MPa], 
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kde:  

Fc je nejvyšší zatížení při porušení [N], 

1600 = plocha destiček (40x40 mm) [mm
2
]. [22], [34] 

Výsledkem je aritmetický průměr šesti hodnot pevnosti v tlaku, které jsou stanoveny na 

základě tří zkušebních těles. Jestliže se jedna ze šesti hodnot liší o více než ± 10 % od 

průměru ze šesti stanovení, hodnota se vyřadí a ze zbylých pěti se vypočítá nový aritmetický 

průměr. Pokud se znovu jedna hodnota liší od nového aritmetického průměru o ± 10 %, 

zkouška je neplatná. [34] 

6.3. Zkoušení betonu 

Zkoušení čerstvého betonu 

Zkouška sednutím 

Forma i s podkladní deskou se navlhčí a forma se položí na vodorovnou podkladní desku. 

Forma se pomocí dvou příložek přišlápne k podkladní desce, aby s ní byla pevně přichycená a 

pod formou neunikala betonová směs. Nádoba se plní ve třech vrstvách, každá do třetiny 

výšky kužele. Každá tato vrstva se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí tak, aby mírně 

zasahovaly do předchozí vrstvy. Jestliže po zhutnění beton nedosáhl k hornímu okraji kužele, 

potom je třeba přidat betonovou směs až po horní okraj. Přebytečný beton se odstraní 

otáčením a příčným pohybem propichovací tyče. Odstraní se beton, který spadl na podkladní 

desku. [36] 

Forma se oddělí od betonu během 5 až 10 s. Ihned po zvednutí se změří sednutí h (S). 

Výsledek zkoušky je platný v případě, že beton zůstane neporušený a kužel je symetrický. 

Pokud se vzorek usmykne, zkouška se opakuje s jiným vzorkem. Jestliže i u následné zkoušky 

dojde k usmyknutí, pak má beton nedostatečnou plasticitu a je nevhodný pro zkoušku 

sednutím. Zaznamená se sednutí h (S), zaokrouhleno na 10 mm. [36] 

 

Klasifikace podle sednutí kužele 

Stupeň sednutí [mm] 

S1 - směs tuhá 10 až 40 

S2 - směs plastická 50 až 90 

S3 - směs měkká 100 až 150 

S4 - směs velmi měkká 160 až 210 

S5 - směs tekutá ≥220 [36] 
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Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu 

Známý objem vzduchu o známém tlaku je propojen v uzavřené nádobě s neznámým objemem 

vzduchu ve vzorku betonu. Kruhová stupnice tlakoměru je nastavena v procentním podílu 

vzduchu ve vzorku betonu. [43] 

Postup zkoušky:  

Tlaková metoda je určena pro beton s maximální velikostí zrna 63 mm. Nádoba na vzorek o 

obsahu  5l se naplní betonem v jedné nebo více vrstvách tak, aby bylo docíleno úplného 

zhutnění. Zhutnění může být prováděno pomocí ponorného vibrátoru, vibračního stolu, 

propichovací tyčí nebo zhutňovací tyčí. Pomocí hladítka nebo zednické lžíce se odebere 

přebytečná malta a povrch se urovná. Vnější část nádoby se očistí a osuší, víko se pomocí 

svorek dobře připevní k nádobě. Hlavní ventil se uzavře, dalším ventilem se prostor pod 

víkem naplní vodou při otevřeném ventilu, dokud se nevytlačí všechen vzduch nad povrchem 

betonu. Paličkou se lehce poklepe nádoba, aby se odstranili vzduchové bubliny. Hlavní 

vzduchový ventil se uzavře. Do vzduchové komory se natlačí vzduch a nastaví se ručička 

tlakoměru na počáteční hodnotu tlakoměru. Oba ventily se uzavřou a otevře se vyrovnávací 

ventil. Po dosažení rovnovážného stavu se z tlakoměru odečte obsah vzduchu s přesností 

0,1%. Před sejmutím víka se musí otevřít ventily hlavní ventily, aby se uvolnil tlak. [43] 

 

Zkoušení ztvrdlého betonu 

Stanovení objemové hmotnosti 

Před provedením jednotlivých zkoušek se zkušební tělesa po vyjmutí z lázně osuší, zváží a 

změří se jejich rozměry. Objem zkušebního tělesa se vypočítá ze změřených skutečných 

rozměrů, uvádí se v m
3
 a zaokrouhluje se na čtyři číslice. [40] 

Objemová hmotnost se vypočítá dle vztahu: D = m / V, kde: 

D je objemová hmotnost ztvrdlého betonu [kg.m
-3

], 

m je hmotnost zkušebního tělesa [kg], 

V je objem nádoby [m
3
]. 

 

Zkouška pevnosti v tlaku 

Zkušební těleso musí být podle normy krychle (150x150x150 mm) a válec (h =300 mm, ∅ 

150 mm). [9] Tato zkouška však probíhala na krychlích o rozměrech 100x100x100 mm, 

z důvodů návaznosti na předchozí výzkum zaměřený na hybridní alkalické cementy. Zkušební 

tělesa jsou zatěžována ve zkušebním lisu až do svého porušení. 
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Tělesa se před jejich vložením do zkušebního lisu osuší. Styčné plochy tlačených desek lisu se 

očistí a odstraní se všechny zbytky uvolněného materiálu z povrchu zkoušeného tělesa na 

plochách, které budou v dotyku s tlačenými deskami lisu. Krychle se osadí tak, aby směr 

zatěžování byl kolmý na směr plnění. Krychle se umístí do středu tlačených desek. Nastaví se 

konstantní rychlost zatěžování. Zatěžuje se plynule, bez nárazu. Zaznamená se dosazené 

maximální zatížení. [37], [38] 

Pevnost v tlaku je dána následujícím vztahem: Rc = F / Ac, kde: 

Rc je pevnost v tlaku [MPa; N/mm2], 

F je maximální zatížení při porušení [N], 

Ac je průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku [mm
2
]. 

Pevnost v tlaku se zaokrouhlí na nejbližších 0,5 MPa [N/mm
2
]. [38] 

 

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu 

Zkušební tělesa musí být podle normy hranoly 100x100x400 mm. Tato zkouška však 

probíhala na tělesech o rozměrech 80x80x480 mm z důvodů návaznosti na předchozí výzkum 

hybridního cementu zaměřený i na lomovou mechaniku, což je problematika, do které v této 

diplomové práci nezasahuji. Zkouška tahu ohybem na tělesech se zářezem (hloubka zářezu do 

1/3 výšky trámce) probíhala při rozpětí podpěrných válečků 400 mm. Na jednom ze zlomků 

se potom provedla zkouška normální pevnosti v tahu za ohybu při rozpětí podpěrných válečků 

220 mm. 

Hranolová zkušební tělesa jsou vystavena ohybovému momentu od zatížení přenášeného 

prostřednictvím horních zatěžovacích a spodních podpěrných válečků. [39] 

Z povrchu tělesa se po vyjmutí z lázně setře voda a těleso se vloží do zkušebního lisu. 

Všechny zatěžovací a podpěrné válečky musí rovnoměrně dosedat na zkušební těleso. Nastaví 

se konstantní rychlost zatěžování. Zatěžuje se plynule bez nárazu. Zatížení se zvyšuje 

stanovenou konstantní rychlostí až do porušení vzorku. Zaznamená se dosažené maximální 

zatížení. [37], [39] 

 

Vyjádření výsledků 

Pevnost v tahu za ohybu (čtyřbodovém) je dána vztahem: Rb = (F.l) / d1.d2
2
, kde:  

Rb je pevnost v tahu ohybem [MPa], 

F je maximální zatížení [N], 

l je vzdálenost mezi opěrnými válečky [mm], 

d1 a d2 jsou rozměry příčného řezu tělesa [mm]. 
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Pevnost v tahu ohybem se zaokrouhlí na nejbližší 0,1 MPa. [39] 

 

Zatěžování jedním břemenem uprostřed 

Pevnost v tahu za ohybu (tříbodovém) je dána následujícím vztahem: Rc = (3.F.l) / 2.d1.d2
2
, 

kde:  

Rb je pevnost v tahu ohybem [MPa], 

F je maximální zatížení [N], 

l je vzdálenost mezi podpěrnými válečky [mm], 

d1 a d2 jsou rozměry příčného řezu [mm]. 

Pevnost v tahu ohybem se zaokrouhlí na nejbližší 0,1 MPa. [39] 

 

Stanovení mrazuvzdornosti 

Mrazuvzdornost se zkouší na hranolech 80x80x480 mm z důvodů návaznosti na předchozí 

výzkum zaměřený na hybridní cementy. Jedna sada pro daný počet zmrazovacích cyklů 

sestává celkem z 6 trámečků. 

Mrazuvzdornost se zkouší střídavým zmrazováním a rozmrazováním zkušebních těles 

nasycených vodou, a to buď na požadovaný počet zmrazovacích cyklů, nebo na stanovení 

stupně mrazuvzdornosti, a zjišťuje se míra jejich poškození. [41] 

Při zkoušce mrazuvzdornosti je třeba provést: 

Stanovení vizuální změny a změny hmotnosti, 

Stanovení objemové hmotnosti, 

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu, 

Stanovení součinitele mrazuvzdornosti. [41] 

 

U zkušebních těles se před zmrazováním zjistí jejich rozměry a hmotnost a vypočítá jejich 

objemová hmotnost.  Zkušební tělesa se nasycují vodou po dobu 24 hodin ponořením do 

vodní lázně teploty 20°C ± 3°C tak, aby voda byla nad povrchem těles nejméně 3 cm. Ihned 

po nasycení vodou se zmrazují. Zmrazování a rozmrazování zkušebních těles se děje ve 

zmrazovacích cyklech. Jeden zmrazovací cyklus sestává nejméně ze 4 hodin zmrazování při 

teplotě -20C ± 3°C a nejméně dvou hodin rozmrazování. Zkušební tělesa se po ukončení 

určitého počtu zmrazovacích cyklů změří a zváží a zjistí se jejich objemová hmotnost. Potom 

se sada zkušebních těles určených pro danou zmrazovací etapu zkouší zkouškou pevnosti v 

tahu za ohybu. Zkoušky musí být provedeny do 30 minut po vytažení tělesa z vody. Během 

zmrazování se tělesa pozorují a zaznamená se každá vzniklá porucha. První sada 
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porovnávacích těles se zkouší zkouškou pevnosti v tahu za ohybu při začátku zmrazování. 

Druhá sada porovnávacích těles se zkouší po ukončení zmrazovacích etap. [41] 

Zkouška mrazuvzdornosti se ukončí: 

Po ukončení předepsaného počtu zmrazovacích cyklů. 

Po ukončení zmrazovací etapy, při které byl zjištěn pokles pevnosti v tahu za ohybu větší než 

25% proti pevnosti v tahu za ohybu první porovnávací sady. 

Jsou-li zkušební tělesa zjevně mrazem rozrušena. [41] 

Jako výsledek zkoušky se uvedou pro daný počet zmrazovacích cyklů a po ukončení 

zmrazování: 

Zjištěné úbytky hmotnosti zkoušených trámečků v procentech hmotnosti. 

Pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku, a to jak zmrazovaných zkušebních těles, tak 

porovnávacích zkušebních těles. [41] 

Součinitel mrazuvzdornosti je poměr aritmetického průměru hodnot pevnosti v tahu za ohybu 

trámců zmrazovaných k aritmetickému průměru hodnot pevnosti v tahu za ohybu 

porovnávacích trámců. 

Látka se považuje za mrazuvzdornou na takový počet zmrazovacích cyklů, při kterých úbytek 

pevnosti zmrazovaných vzorků proti pevnostem porovnávacích vzorků není větší než 25% 

pevnosti porovnávacích vzorků. [41] 
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7. Praktická část 

Cílem této diplomové práce je získat přehled v problematice alternativních pojiv 

s pevnostními charakteristikami srovnatelnými s klasickým betonem. Pro výzkum byl 

používán hybridní cement z cementárny Ladce (H – cem). Byly provedeny zkoušky 

konzistence čerstvé cementové kaše a vyhodnocení kompatibility hybridního cementu s 

různými druhy plastifikátorů z hlediska zpracovatelnosti a pevnosti. Dále byly zkoumány 

ohybové a tlakové pevnosti cementových trámečcích, stejně jako objemová hmotnost a vliv 

vodního součinitele na ohybové a tlakové pevnosti zkušebních těles. Dále byly provedeny 

zkoušky konzistence čerstvého betonu a zkoušky tlakových a ohybových pevností betonu a 

stanovena mrazuvzdornost.  

Aby bylo možné výsledky výzkumu vlivu různých plastifikátorů porovnávat, byly namíchány 

cementové směsi z cementu CEM I 42,5R Hranice (42,5R), CEM I 52,5R Hranice (52,5R) a 

hybridního cementu Ladce (H – cem), písku Halámky frakce 0/4 a vody, s vodním 

součinitelem w/c = 0,5. Byla použita následující receptura: 

Zkušební malta z cementu CEM I 42,5R Hranice a CEM I 52,5R Hranice a hybridního 

cementu Ladce pro srovnávací vzorky se připravila smícháním 450 ± 2 g cementu, 1350 ± 5 g 

normového písku 0/4, 225 ± 1 g vody. 

7.1. Zkoušení cementu 

7.1.1. Zkouška konzistence srovnávacích vzorků 

Jak je patrné z grafu č. 1, největší hodnota rozlití čerstvé cementové kaše při w/c = 0,5 byla 

zaznamenána u směsi s hybridním cementem, a to 195 mm. Hodnota rozlití směsí obsahující  

42,5R resp. 52,5R byla shodná, a to 186 mm. 
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Graf č. 1: Hodnota rozlití čerstvé cementové kaše srovnávacích vzorků [vlastní] 

 

 

Obr. 7: Setřásací stolek a kovový kužel [vlastní] 

 

Graf č. 2 ukazuje, že největší hodnota sednutí kužele čerstvé cementové kaše byla 

zaznamenána u směsi obsahující hybridní cement. Sednutí kužele směsi s hybridním 

cementem bylo 10 mm. U směsí obsahujících 42,5R a 52,5R byla naměřena hodnota sednutí 

kužele shodně 6 mm. 
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Graf č. 2: Hodnota sednutí kužele čerstvé cementové kaše srovnávacích vzorků [vlastní] 

 

 

Obr. 8: Cementové zkušební trámečky před vložením do lázně [vlastní] 

7.1.2. Pevnost v tlaku a v tahu za ohybu srovnávacích vzorků 

Nejvyšší pevnost v tlaku po 24 hodinách byla zaznamenána u vzorků obsahujících cement 

52,5R, a to 25,5 MPa. Vzorky obsahující cement 42,5R nabyly pevnost v tlaku po 24 

hodinách 18,4 MPa. Vzorky obsahující H – cem nabyly pevnosti v tlaku 10,3 MPa po 24 

hodinách. Nejvyšší pevnost v tlaku, 56,7 MPa, po 28 dnech vykázaly opět vzorky obsahující 

52,5R. Vzorky obsahující cement 42,5R nabyly po 28 dnech pevnosti v tlaku 48,1 MPa. 
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Vzorky obsahující H – cem vykázaly po 28 dnech pevnost v tlaku 31,3 MPa. V grafu č. 3 je 

znázorněn vývoj pevnosti v tlaku srovnávacích vzorků po 1, 2 a 28 dnech. 

 

 

Graf č. 3: Vývoj pevnosti v tlaku srovnávacích vzorků [vlastní] 

 

Pevnost v tahu za ohybu po 24 hodinách byla nejvyšší u vzorků obsahujících cement 52,5R, a 

to 5,1 MPa. U vzorku s obsahem 42,5R byla hodnota pevnosti v tahu za ohybu po 24 

hodinách 4,1 MPa a u vzorku s obsahem H – cem byla hodnota pevnosti v tahu za ohybu po 

24 hodinách 3,0 MPa. Pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech se u srovnávacích vzorků lišili 

minimálně, jak je patrné z grafu č. 4. Po 28 dnech hydratace v lázni vykázaly nejvyšší pevnost 

v tahu za ohybu vzorky obsahující H – cem, a to 8,3 MPa.  Vzorky obsahující cement 42,5 R 

vykázaly pevnost v taku za ohybu po 28 dnech 8,1 MPa a vzorky obsahující 52,5R vykázaly 

pevnost v taku za ohybu po 28 dnech 8,0 MPa.  
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Graf č. 4: Vývoj pevnosti v tahu za ohybu srovnávacích vzorků [vlastní] 

 

Pro potřeby zkoumání účinků konkrétní plastifikační přísady na čerstvou i zatvrdlou směs 

obsahující hybridní cement Ladce byly namíchány a zhotoveny vzorky obsahující 450 ± 2 g 

hybridního cementu, 1350 ± 5 g písku Halámky 0/4, 180 ± 1 g vody a určité množství 

konkrétního plastifikátoru. Aby se výrazněji projevil bod nasycení plastifikační přísady, 

dodržoval jsem vodní součinitel w/c = 0,4 u všech záměsí. Různé druhy plastifikátorů 

obsahují různá množství účinné sušiny v roztoku. Používal jsem čtyři druhy plastifikátorů. 

Plastifikátor na bázi polykarboxylátetheru GLENIUM ACE 40 (ACE40) s obsahem sušiny 

30,0%, plastifikátor na bázi naftalenových polymerů CHRYSOPLAST 760 (CH760) 

s obsahem sušiny 30,5%, plastifikátor na lignosulfonanové bázi CHRYSOPLAST 461 

(CH461) s obsahem sušiny 42,0% a plastifikátor MELMENT L10/40 (MEL L10/40) na bázi 

vodorozpustné melaminformaldehdové pryskyřice s obsahem sušiny v roztoku 40,0%. Proto 

bylo nezbytné vzít v úvahu množství vody obsažené v roztoku plastifikační přísady a následně 

množství této vody odečíst od záměsové vody (180 g). 
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7.1.3. Kompatibilita H – cementu s plastifikátory 

Plastifikační přísada GLENIUM ACE 40 byla použita v dávkách 0,5%, 1%, 2%, 4%, 6% a 

7% ke hmotnosti cementu a měla na zpracovatelnost cementové kaše pozitivní vliv, kdy se 

zvyšující se její dávkou docházelo ke vzrůstající hodnotě rozlití (graf č. 5). Hranici rozlití 200 

mm překročil s dávkou 7% přísady ke hmotnosti cementu. Růst hodnot rozlití nebyl však 

natolik strmý při nižších dávkách plastifikátoru GLENIUM ACE 40, jako při použití 

plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 (graf č. 6).  

 

 

Graf č. 5: Hodnota rozlití čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

GLENIUM ACE 40 [vlastní] 

 

Plastifikátor CHRYSOPLAST 760 byl použit v dávkách 0,5%, 1%, 3%, 4%, 5%, 6% a 7%. 

Při použití plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 v dávce 4% ke hmotnosti cementu je hodnota 

rozlití o 21 mm vyšší než při použití plastifikátoru GLENIUM ACE 40. Konkrétně 152 mm 

rozlití cementové kaše s plastifikátorem GLENIUM ACE 40 a 173 mm rozlití cementové kaše 

s plastifikátorem CHRYSOPLAST 760. CHRYSOPLAST 760 má na zpracovatelnost 

cementové kaši velmi příznivý vliv již při dávce 3% ke hmotnosti cementu, z grafu č. 6 lze 

vyčíst strmější nárůst. Hranici rozlití 200 mm překročil s dávkou 6% přísady ke hmotnosti 

cementu. 
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Graf č. 6: Hodnota rozlití čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

CHRYSOPLAST 760 [vlastní] 

 

Plastifikační přísada CHRYSOPLAST 461 byla použita v dávkách 0,5%, 1%, 2%, 4%, 6% a 

7% ke hmotnosti cementu a měla na zpracovatelnost čerstvé cementové kaše pozitivní vliv 

(graf č. 7), její účinky však nebyly natolik výrazné, jako při použití přísady CHRYSOPLAST 

760. Hranici rozlití 200 mm překročil plastifikátor CHRYSOPLAST 461 s dávkou 7% 

přísady ke hmotnosti cementu. 

 

 

Graf č. 7: Hodnota rozlití čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

CHRYSOPLAST 461 [vlastní] 

 

Plastifikační přísada MELMENT L10/40 vykazovala nejhorší vliv na zpracovatelnost čerstvé 

cementové kaše z hybridního cementu. Při dávce 4% této přísady ke hmotnosti cementu byla 
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hodnota rozlití pouhých 102 mm a cementová kaše zůstávala velice kompaktní. Podstava 

formy kužele měří v průměru 100 mm, tudíž lze z naměřeného rozlití pochopit, že účinek této 

přísady je minimální. K výraznějšímu projevu účinku došlo až se zvýšením dávky na 10%. 

Dávky této přísady v množství 20% a 30% ke hmotnosti cementu do směsi přidány za účelem 

zjištění dalších hodnot rozlití, ale tento plastifikátor už bylo v té době možno označit za 

nekompatibilní s hybridním cementem. Jeho účinky na zpracovatelnost jsou i při vysokých 

dávkách minimální. 

 

 

Graf č. 8: Hodnota rozlití čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

MELMENT L10/40 [vlastní] 

 

Graf č. 9 sumarizuje data závislosti hodnoty rozlití na dávce konkrétního plastifikátoru. 

Nejstrmější nárůst hodnoty rozlití vykazuje plastifikátor CHRYSOPLAST 760, plastifikátory 

GLENIUM ACE 40 a CHRYSOPLAST 461 nabývají dosti podobných hodnot rozlití 

s minimálními rozdíly. Plastifikátor MELMENT L10/40 vykazuje nekompatibilitu 

s hybridním cementem. Jeho účinky na zpracovatelnost jsou minimální. 
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Graf č. 9: Srovnání hodnot rozlití čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce a druhu 

plastifikátoru [vlastní] 

 

Plastifikátor GLENIUM ACE 40 (graf č. 10) měl v porovnání s ostatními přísadami největší 

vliv na sednutí kužele při jeho vyšších dávkách (4% – 7 %). Největší vliv na sednutí kužele 

při nižších dávkách přísady měl plastifikátor CHRYSOPLAST 760 (graf č. 11). Při dávce 3% 

přísady CHRYSOPLAST 760 ke hmotnosti cementu byla hodnota sednutí kužele 10 mm. 

 

 

Graf č. 10: Hodnota sednutí kužele čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

GLENIUM ACE 40 [vlastní] 
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Graf č. 11: Hodnota sednutí kužele čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

CHRYSOPLAST 760 [vlastní] 

 

Plastifikátor CHRYSOPLAST 461 měl na sednutí kužele horší účinek než CHRYSOPLAST 

760 i GLENIUM ACE 40. Hodnotu sednutí kužele 10 mm překročil při dávce 4% ke 

hmotnosti cementu (graf č. 12). Jeho účinek byl však daleko lepší nežli účinek další 

plastifikační přísady MELMENT L10/40. 

 

 

Graf č. 12: Hodnota sednutí kužele čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

CHRYSOPLAST 461 [vlastní] 
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Plastifikátor MELMENT L10/40 měl na sednutí kužele nejhorší účinky. Hranici 10 mm 

sednutí kužele překročil až s dávkou 20% a hranici 20 mm sednutí s dávkou 30% (graf č. 13).  

 

 

Graf č. 13: Hodnota sednutí kužele čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce plastifikátoru 

MELMENT L10/40 [vlastní] 

 

 

Graf č. 14: Srovnání hodnot sednutí kužele čerstvé cementové kaše v závislosti na dávce a 

druhu plastifikátoru [vlastní] 
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Graf č. 14 sumarizuje data závislosti hodnoty sednutí kužele na dávce konkrétního 

plastifikátoru. Nejstrmější nárůst hodnoty sednutí kužele vykazuje při nižších dávkách ke 

hmotnosti cementu (do 4%) plastifikátor CHRYSOPLAST 760, při vyšších dávkách potom 

plastifikátor GLENIUM ACE 40. Plastifikátor CHRYSOPLAST 461 má na sednutí kužele 

čerstvé cementové kaše o něco méně výrazné účinky. Plastifikátor MELMENT L10/40 

vykazuje nekompatibilitu s hybridním cementem. Jeho účinky na zpracovatelnost z hlediska 

sednutí kužele jsou minimální. 

7.1.4. Závislost mechanické pevnosti na dávce konkrétního 

plastifikátoru 

Po dokončení zkoušek zpracovatelnosti čerstvé cementové kaše byly všechny tyto vzorky 

uloženy do forem na trámečky a následně umístěny do vlhkostní skříně. Po ztuhnutí a 

ztvrdnutí vzorků byly provedeny zkoušky mechanických vlastností – počátečních 

mechanických pevností v tlaku a v tahu za ohybu po 24 hodinách a poté mechanických 

pevností v tlaku a v tahu za ohybu po 28 dnech. 

 

 

Obr. 9: Cementová malta uložená do ocelové formy [vlastní] 

 

U vzorků obsahujících plastifikační přísadu GLENIUM ACE 40 byla zaznamenána nejvyšší 

pevnost v tlaku po 24 hodinách (Rc = 15,3 MPa) u vzorků obsahujících 0,5% této plastifikační 

přísady (graf č. 15). S rostoucí dávkou plastifikátoru v záměsi klesala pevnost v tlaku 

zkušebních vzorků. Nejprudší úbytek pevnosti byl zaznamenán u vzorků obsahujících 0,5% a 

1% přísady, a to z Rc = 15,3 MPa na Rc = 11,6 MPa. Pevnost v tlaku vzorků obsahujících 2% 
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a vyšší dávku plastifikátoru v záměsi klesala lineárně v závislost na dávce přísady až na 

hodnotu Rc = 3,1 MPa při dávce 7% plastifikátoru. 

 

 

Graf č. 15: Pevnost v tlaku po 24 hodinách v závislosti na dávce plastifikátoru GLENIUM 

ACE 40 [vlastní] 

 

Vzorky s nejnižší dávkou plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 vykázaly nejvyšší pevnost 

v tlaku po 24 hodinách, a to Rc = 15,4 MPa. S dávkou 1% plastifikátoru klesla pevnost v tlaku 

na Rc = 11,8 MPa, podobně jako u plastifikátoru GLENIUM ACE 40. Další průběh závislosti 

pevnosti v tlaku po 24 hodinách na dávce plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 v záměsi lze 

vyčíst z grafu č. 16. Nejnižší pevnost v tlaku byla zjištěna u vzorků obsahujících 7% přísady, 

a to Rc = 3,0 MPa.  
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Graf č. 16: Pevnost v tlaku po 24 hodinách v závislosti na dávce plastifikátoru 

CHRYSOPLAST 760 [vlastní] 

 

Grafem č. 17 je znázorněna závislost pevnosti v tlaku po 24 hodinách na velikosti dávky 

plastifikační přísady CHRYSOPLAST 461. Nejvyšší pevnost v tlaku (Rc = 15,3 MPa) 

vykázaly vzorky s obsahem 0,5 % tohoto plastifikátoru. S dávkou 1% plastifikátoru v záměsi 

následoval strmější pokles pevnosti v tlaku (Rc = 11,6 MPa). Pevnost v tlaku po 24 hodinách 

vzorků s 2% až 7% dávkou plastifikátoru CHRYSOPLAST 461 klesala téměř lineárně, až na 

nejnižší hodnotu Rc = 3,1 MPa. 

 

 

Graf č. 17: Pevnost v tlaku po 24 hodinách v závislosti na dávce plastifikátoru 

CHRYSOPLAST 461 [vlastní] 
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Plastifikátor MELMENT L10/40 měl na zkušební vzorky z hlediska pevnosti v tlaku po 24 

hodinách výraznější vliv než všechny ostatní plastifikační přísady. Vzorky s obsahem 2% 

tohoto plastifikátoru dosahovaly pevnosti v tlaku Rc = 15,7 MPa (graf č. 18). Dávka 10% 

přísady MELMENT L 10/40 v záměsi neměla výrazný vliv na jeho zpracovatelnost a proto 

tyto vzorky ještě nabyly poměrně vysokých pevností tlaku (Rc = 8,7 MPa) v porovnání se 

vzorky s ostatními přísadami a jejich množstvím. Pevnost v tlaku po 24 hodinách u vzorků 

obsahujících plastifikátor MELMENT L10/40 v dávce 2% - 10% klesala opět téměř lineárně. 

Vzorky obsahující 20% a 30% dávku plastifikátoru nebyly vhodné ke zkoušení mechanických 

pevností po 24 hodinách z důvodu jejich nedostatečnému vytvrdnutí a stálé plastičnosti. Proto 

byly na těchto vzorcích provedeny zkoušky mechanických pevností po 48 hodinách, kdy již 

ke ztvrdnutí došlo. Vzorky obsahující 20% dávku plastifikátoru nabyly pevnosti v tlaku po 48 

hodinách Rc = 7,4 MPa a vzorky se 30% dávkou plastifikátoru pevnosti v tlaku Rc = 7,2 MPa.  

 

 

Graf č. 18: Pevnost v tlaku po 24 hodinách v závislosti na dávce plastifikátoru MELMENT 

L10/40 [vlastní] 

 

Nejvyšší pevnost v tlaku po 28 dnech vzorků obsahujících plastifikátor GLENIUM ACE 40 

byla zaznamenána při 0,5% dávce této přísady, konkrétně Rc = 40,2 MPa (graf č. 19). Při 1% 

dávce této přísady nastal pokles pevnosti na Rc = 34,9 MPa, Nejnižší pevnost v tlaku po 28 

dnech byla zaznamenána u vzorků s 7% dávkou plastifikátoru GLENIUM ACE 40, a to  

Rc = 29,1 MPa. Pokles pevnosti mezi 0,5% a 7% koncentrací plastifikátoru byl tedy  

Rc = 11,1 MPa. 
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Obr. 10: Zkouška pevnosti v tlaku [vlastní] 

 

 

Graf č. 19: Pevnost v tlaku po 28 dnech v závislosti na dávce plastifikátoru GLENIUM ACE 

40 [vlastní] 

 

Vzorky obsahující 0,5% plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 nabyly pevnosti v tlaku po 28 

dnech Rc = 42,5 MPa. Průběh závislosti pevnosti v tlaku na dávce plastifikátoru v záměsi lze 

vysledovat z grafu č. 20. Je zřejmé, že tato pevnost v tlaku klesá se zvyšující se dávkou 

plastifikační přísady až k nejnižší hodnotě, Rc = 29,9 MPa při 7% dávce přísady (graf č. 20). 
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Graf č. 20: Pevnost v tlaku po 28 dnech v závislosti na dávce plastifikátoru CHRYSOPLAST 

760 [vlastní] 

 

Z grafu č. 21 lze vyčíst závislost pevnosti v tlaku po 28 dnech na dávce plastifikační přísady 

CHRYSOPLAST 461 v záměsi. Opět se projevil téměř lineární průběh poklesu pevnosti 

v tlaku se zvyšující se dávkou plastifikátoru. Nejvyšší pevnosti bylo dosaženo při obsahu 

0,5% přísady v záměsi, a to Rc = 43,0 MPa. Nejnižší pevnost v tlaku byla zaznamenána u 

vzorků obsahujících 7% plastifikátoru, a to Rc = 31,7 MPa. 

 

 

Graf č. 21: Pevnost v tlaku po 28 dnech v závislosti na dávce plastifikátoru CHRYSOPLAST 

461 [vlastní] 
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Vzorky obsahující plastifikační přísadu MELMENT L10/40 dosahovaly po 28 dnech 

vysokých pevností v tlaku (graf č. 22). Nejvyšší pevnost v tlaku byla zaznamenána u vzorku 

obsahujících 2% této přísady, a to Rc = 46,4 MPa. Nejnižší pevnost v tlaku vykázaly vzorky 

obsahující 20 a 30% plastifikátoru v záměsi, a to Rc = 35,5 MPa, resp. Rc = 34,6 MPa. Při tak 

vysokých koncentracích plastifikační přísady se jedná o vysokou pevnost. U vzorků se 7% 

obsahem plastifikátoru MELMENT L10/40 a 10% obsahem plastifikátoru, nedošlo ke snížení 

pevnosti v tlaku, nýbrž k jejímu nárůstu o 0,3 MPa   

 

 

Graf č. 22: Pevnost v tlaku po 28 dnech v závislosti na dávce plastifikátoru MELMENT 

L10/40 [vlastní] 
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Graf č. 23: Srovnání hodnot pevnosti v tlaku po 24 hodinách v závislosti na dávce a druhu 

plastifikátoru [vlastní] 

 

Graf č. 23 sumarizuje data závislosti pevnosti v tlaku po 24 hodinách na velikosti dávky 

konkrétního plastifikátoru. Lze z něj vyčíst, že se zvyšující se dávkou plastifikátoru klesala 

pevnost v tlaku po 24 hodinách jednotlivých zkušebních vzorků. Nejvyšších pevností v tlaku 

dosahovaly zkušební vzorky obsahující dávku plastifikátoru MELMENT L10/40 v záměsi. 

Závislost pevnosti v tlaku na dávce plastifikátoru byla u těchto vzorků lineární. Pevnost 

v tlaku zkušebních vzorků po 24 hodinách obsahujících přísady CHRYSOPLAST 461 a 

GLENIUM ACE 40 byla téměř totožná u každé z dávek plastifikátoru, téměř lineární, 

s mírným vychýlením u 1% dávky plastifikátoru. Pevnost v tlaku po 24 hodinách u vzorků 

obsahujících přísadu CHRYSOPLAST 760 oscilovala kolem lineární osy nejvíce ze všech 

vzorků. 
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Graf č. 24: Srovnání hodnot pevnosti v tahu za ohybu po 24 hodinách v závislosti na dávce a 

druhu plastifikátoru [vlastní] 

 

 

Obr. 11: Zkouška pevnosti v tahu za ohybu [vlastní] 

 

Graf č. 24 sumarizuje data závislosti pevnosti v tahu za ohybu po 24 hodinách na velikosti 

dávky konkrétního plastifikátoru. Ukazuje, že se zvyšující se dávkou plastifikátoru klesala 

pevnost v tahu za ohybu po 24 hodinách jednotlivých zkušebních vzorků. Nejvyšší pevnosti 

v tahu za ohybu dosahovaly zkušební vzorky obsahující 0,5% dávku plastifikátoru 

CHRYSOPLAST 760 v záměsi (Rb = 3,9 MPa). Závislost pevnosti v tahu za ohybu po 24 

hodinách na dávce plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 oscilovala kolem svojí lineární osy.  
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L10/40 byla lineární. Zároveň se u vzorků obsahujících tuto přísadu projevil nejmenší pokles 

pevnosti v tahu za ohybu v závislosti na množství dávky plastifikátoru v záměsi. Pevnost 

v tahu za ohybu zkušebních vzorků po 24 hodinách obsahujících přísady CHRYSOPLAST 

461 a GLENIUM ACE 40 byla téměř totožná u každé z dávek plastifikátoru. 

 

 

Graf č. 25: Srovnání hodnot pevnosti v tlaku po 28 dnech v závislosti na dávce a druhu 

plastifikátoru [vlastní] 

 

Graf č. 25 sumarizuje data závislosti pevnosti v tlaku po 28 dnech na velikosti dávky 

konkrétního plastifikátoru. Ukazuje, že se zvyšující se dávkou plastifikátoru klesala pevnost 

v tlaku jednotlivých zkušebních vzorků. Nejvyšší pevnosti v tlaku dosahovaly zkušební 

vzorky obsahující 2% dávku plastifikátoru MELMENT L10/40 v záměsi (Rc = 46,4 MPa). 

Závislost pevnosti v tlaku na tomto plastifikátoru oscilovala kolem svojí lineární osy. 

Závislost pevnosti v tlaku po 28 dnech na dávce plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 byla 

lineární a měla velice podobný průběh jako závislost pevnosti tlaku po 28 dnech na dávce 

plastifikátoru CHRYSOPLAST 461. Zároveň se u vzorků obsahujících tuto přísadu projevil 

nejmenší pokles pevnosti v tahu za ohybu v závislosti na množství dávky plastifikátoru 

v záměsi. Nejnižší pevnost v tlaku po 28 dnech vykazovaly vzorky obsahující 7% dávku 

plastifikátoru GLENIUM ACE 40, a to 29,1 MPa. 
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Graf č. 26: Srovnání hodnot pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech v závislosti na dávce a 

druhu plastifikátoru [vlastní] 

 

Graf č. 26 sumarizuje data závislosti pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech na velikosti dávky 

konkrétního plastifikátoru. Ukazuje, že se zvyšující se dávkou plastifikátoru klesala pevnost 

v tahu za ohybu po 28 dnech jednotlivých zkušebních vzorků. Nejvyšší pevnosti v tahu za 

ohybu dosahovaly zkušební vzorky obsahující 2% dávku plastifikátoru MELMENT L10/40 

v záměsi (Rb = 7,8 MPa). Závislost pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech na dávce 

plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 byla lineární a u vzorků se 7% dávky tohoto 

plastifikátoru ve směsi byla zaznamenána nejnižší pevnost v tahu za ohybu (Rb = 5,3 MPa).  

Pevnost v tahu za ohybu zkušebních vzorků po 28 dnech obsahujících přísadu 

CHRYSOPLAST 461 vykazovala lineární závislost a dosahovala vyšších hodnot než u 

vzorků obsahujících plastifikátory CHRYSOPLAST 760 a GLENIUM ACE 40. Průběh 

závislostí pevnosti v tahu za ohybu na dávce plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 a 

GLENIUM ACE 40 byl velmi podobný. Nejvíce se hodnoty pevnosti v tahu za ohybu lišily u 

0,5% dávky těchto plastifikátorů. 
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7.1.5. Závislost mechanické pevnosti na vodním součiniteli 

Pro určení závislosti mechanické pevnosti na vodním součiniteli byly připraveny zkušební 

vzorky podle receptur uvedených v tabulce č. 6. U jednotlivých záměsí byl dodržen vodní 

součinitel w/c = 0,4, w/c = 0,425, w/c = 0,45, w/c = 0,475 a w/c = 0,5 při současném použití 

plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 v dávce 3% v poměru ke hmotnosti cementu. Při 

ukládání cementové malty do forem a vibrování se u vzorků s w/c = 0,475 a w/c = 0,5 tvořila 

na povrchu pěna. Po vyjmutí zkušebních vzorků z forem bylo zřejmé, že tyto vzorky s w/c = 

0,475 a w/c = 0,5 mají vysoce pórovitou strukturu, viz obrázek č. 12. 

 

Tab. 6: Složení malty pro zjištění závislosti pevnosti na w/c 

  w/c 

0,4 

w/c 

0,425 

w/c 

0,45 

w/c 

0,475 

w/c 

0,5 

H-cement Ladce [g] 450 450 450 450 450 

Voda [g] 170,6 181,9 193,1 204,4 215,6 

Písek Halámky 0/4 [g] 1350 1350 1350 1350 1350 

CH760 [g] 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

 

Z grafu č. 27 je zřejmé, že nejvyšší pevnosti v tlaku (Rc = 10,6 MPa) dosáhly po 2 dnech 

vzorky s w/c = 0,4. S rostoucím vodním součinitelem se pevnost v tlaku po 2 dnech snižovala 

až na hodnotu Rc = 3,6 MPa pro w/c = 0,475. U záměsi s w/c = 0,5 nedošlo za 48 hodin 

k dostatečnému ztuhnutí a zatvrdnutí vzorků. Tyto zkušební vzorky byly porušeny již při 

vyjímání z forem a nebyly vhodné pro provedení zkoušek mechanických pevností. 

Pevnost v tlaku po 28 dnech byla nejvyšší u zkušebních vzorků s w/c = 0,4 (Rc = 44,0 MPa). 

Z grafu č. 27 lze pozorovat průběh závislosti pevnosti v tlaku po 28 dnech na vodním 

součiniteli vyjádřený křivkou až k její nejnižší hodnotě Rc =19,9 MPa pro w/c = 0,5. Nejvyšší 

pokles pevnosti v tlaku po 28 dnech byl zaznamenán u hodnot w/c = 0,4 a w/c = 0,425. Jedná 

se o rozdíl Rc = 10,8 MPa. 
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Graf č. 27: Srovnání hodnot pevnosti v tlaku po 2dnech a 28 dnech v závislosti na vodním 

součiniteli [vlastní] 

 

Z grafu č. 28 lze pozorovat závislosti pevnosti v tahu za ohybu po 2 a 28 dnech. Nejvyšší 

pevnosti v tahu za ohybu po 2 dnech vykázaly vzorky s w/c = 0,4 (Rb = 3,4 MPa). S rostoucím 

vodním součinitelem poté pevnost v tahu za ohybu po 2 dnech klesá až na svou nejnižší 

hodnotu Rb = 1,2 MPa pro w/c = 0,475. U záměsi s w/c = 0,5 nedošlo za 48 hodin 

k dostatečnému ztuhnutí a zatvrdnutí vzorků. Tyto zkušební vzorky byly porušeny již při 

vyjímání z forem a nebyly vhodné pro provedení zkoušek mechanických pevností. Nejvyšší 

pokles pevnosti v tahu za ohybu byl zaznamenán u vzorků s w/c = 0,45 a w/c = 0,475. Jedná 

se o rozdíl Rb = 1,2 MPa 

Nejvyšší pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech vykázaly zkušební vzorky s w/c = 0,4, a to  

Rb = 7,3 MPa. Z grafu č. 28 lze vypozorovat průběh závislosti pevnosti v tahu za ohybu po 28 

dnech na vodním součiniteli vyjádřený křivkou až k její nejnižší hodnotě Rb =2,5 MPa pro 

w/c = 0,5. Nejvyšší pokles pevnosti v tlaku po 28 dnech byl zaznamenán u hodnot w/c = 

0,425, w/c = 0,45 a w/c = 0,475. Jedná se o rozdíl Rb = 1,4 MPa. 
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Graf č. 28: Srovnání hodnot pevnosti v tahu za ohybu po 2dnech a 28 dnech v závislosti na 

vodním součiniteli [vlastní] 

 

 

Obr. 12: Vysoce pórovitý povrch cementových trámečků s w/c = 0,5 [vlastní] 
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7.1.6. Standartní test cementu a popílku 

Na základě vzhledu H – cementu Ladce i z diskuse s profesorem Palomem, který na vývoji 

tohoto cementu participoval, se dá soudit, že H – cement Ladce obsahuje 75 – 85% popílku a 

zhruba 15% cementu. Pro porovnání vlastností betonu z H – cementu Ladce byly proto 

připraveny betony z portlandského cementu CEM I 52.5 N Mokrá a portlandského cementu 

CEM I 52.5 N Mokrá s příměsí popílku Chvaletice, který splňuje požadavky ČSN EN 450. 

Jedná se o vysokoteplotní popílek, jehož chemické složení je zřejmé z tabulky č. 7. Cílem této 

snahy bylo porovnat vlastnosti betonů s vysokým obsahem popílku a betonů s hybridním 

cementem Ladce, který patrně obsahuje také vysokou dávku popílku, ale kromě toho je 

alkalicky aktivován. 

 

Tab. 7: Chemické složení popílku Chvaletice [42] 

Chvaletice CaO SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO K2O Na2O TiO2 SO3 

Chemické 

složení 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

3,6 49,7 24,9 14,7 1,15 1,9 0,6 1,4 1,3 

 

Standartní test cementu a popílku zahrnuje normovou zkoušku cementu a index účinnosti 

popílku.  Index účinnosti popílku se zjistí tak, že se 25% množství cementu nahradí popílkem 

a postupuje se jako u normových zkoušek mechanické pevnosti. V tabulce č. 9 jsou uvedené 

hodnoty mechanických pevností zkušebních vzorků a index účinnosti popílku. Norma ČSN 

EN 450 hovoří o pevnosti v tlaku, v tabulce č. 8 jsou uvedeny i hodnoty pevnosti v tahu za 

ohybu. Vyhodnotí se pevnosti v tlaku zkušebních vzorků a určí se index účinnosti popílku, 

přičemž pevnost v tlaku malty obsahující popílek musí po 28 dnech dosáhnout alespoň 75% 

pevnosti v tlaku malty bez popílku. 

Z grafu č. 29 vyplývá, že po nahrazení 25% množství cementu popílkem došlo u pevnosti 

v tahu za ohybu po 2 dnech k nárůstu pevnosti o Rb = 0,1 MPa, což určuje index účinnosti 

popílku Ib = 102%.  

Po nahrazení 25% množství cementu popílkem došlo u pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech 

k poklesu pevnosti o Rb = 0,2 MPa, což určuje index účinnosti popílku Ib = 98%. 

Zkušební vzorky vyrobené z hybridního cementu potom vykázaly pevnost v tahu za ohybu po 

2 dnech Rb = 4,2 MPa a po 28 dnech Rb = 8,1 MPa. Je tak zřejmé, že největší rozdíl v nárůstu 

pevnosti v tahu za ohybu mezi hybridním a portlandským cementem je především v počáteční 
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fázi hydratace (zde po 2 dnech rozdíl Rb = 1,9 MPa) a po 28 dnech se tento rozdíl snižuje na 

hodnotu Rb = 0,8 MPa. 

 

Tab. 8: Mechanická pevnost a index účinnosti popílku [vlastní] 

EN 196-1 2 dny 28 dní 

a Rb Ib Rc Ic Rb Ib Rc Ic 

EN 450 [MPa] [%] [MPa] [%] [MPa] [%] [MPa] [%] 

CEM I 52.5 N 

Mokrá 

6,1±0,5 100 38,2±1,4 100 8,9±0,1 100 63,4±1,6 100 

75% CEM I +  

25% popílek 

6,2±0,2 102 32,2±0,7 84 8,7±0,3 98 57,8±1,5 91 

H-cement Ladce 4,2±0,1 - 13,2±0,6 - 8,1±0,6 - 37,6 ±1,3 - 

Ib , Ic - Index účinnosti popílku na pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 

 

 

Graf č. 29: Pevnosti v tahu za ohybu zkušebních vzorků po 2 a 28 dnech [vlastní] 

 

Z grafu č. 30 vyplývá, že po nahrazení 25% množství cementu popílkem došlo u pevnosti 

v tlaku po 2 dnech k poklesu pevnosti o 6 MPa, což určuje index účinnosti popílku Ic = 84%.  

Po nahrazení 25% množství cementu popílkem došlo u pevnosti v tlaku po 28 dnech 

k poklesu pevnosti o Rc = 5,8 MPa, což určuje index účinnosti popílku Ic = 91%. 
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Zkušební vzorky vyrobené z hybridního cementu potom vykázaly pevnost v tlaku po 2 dnech 

Rc = 13,2 MPa a po 28 dnech Rc = 37,6 MPa. Hybridní cement dosahuje pevnosti v tlaku 

v počáteční fázi hydratace po dvou dnech zhruba 30% pevnosti v tlaku portlandského 

cementu a po 28 dnech dosahuje zhruba 57% pevnosti v tlaku portlandského cementu.  

 

 

Graf č. 30: Pevnosti v tlaku zkušebních vzorků po 2 a 28 dnech [vlastní] 
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7.2. Zkoušení betonu 

Pro provedení zkoušek betonu byly připraveny záměsi B1 z 100% portlandského cementu a 

kameniva, B2 z 85% portlandského cementu a 15% popílku Chvaletice a kameniva, B3 z 75% 

portlandského cementu a 25% popílku Chvaletice a kameniva, B4 50% portlandského 

cementu a 50% popílku Chvaletice a kameniva, a B5 z hybridního cementu Ladce a 

kameniva. Do každé ze záměsí byl přidáván plastifikátor CHRYSOPLAST 760. Protože 

receptura betonu B5 obsahujícího hybridní cement nedosáhla mrazuvzdornosti a obdobná 

receptura z portlandského cementu mrazuvzdornosti dosáhla, byla navržena a namíchána 

receptura betonu B6 s nižším vodním součinitelem za současného použití provzdušňovací 

přísady Sika Air. Provzdušňovací přísada byla do této záměsi přidávána z důvodu dosažení 

lepších vlastností odolnosti proti mrazu. Složení betonových směsí lze nalézt v tabulce č. 9.  

 

Tab. 9: Složení betonových směsí B1-B6 [vlastní] 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

CEM I 52.5 N Mokrá [kg] 308 262 231 154 - - 

Popílek [kg] - 46 77 154 - - 

H-cement Ladce [kg] - - - - 308 360 

Voda [kg] 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 160 

Chrysoplast 760 [kg] 3.5 3.5 3.5 3.6 2.8 4 

SikaAir [kg] - - - - - 0,5 

Halámky 0/4 [kg] 645 645 645 645 645 585 

Drcené kamenivo 4/8 mm [kg] 225 225 225 225 225 210 

Drcené kamenivo 8/16 mm [kg] 990 990 990 990 990 920 

7.2.1. Zkouška sednutí kužele čerstvého betonu 

Zkouška konzistence čerstvého betonu byla provedena pomocí zkoušky sednutí kužele. 

Výsledky zkoušky jsou shrnuty v grafu č. 31. Nejvyšší sednutí kužele vykázala směs B5 

(sednutí = 150 mm), následuje směs B6 (sednutí = 108 mm). Obě tyto směsi se tak mohou 

zařadit do třídy sednutí kužele S3 – směs měkká. Betonové směsi B1 – B4 obsahující 

portlandský cement a portlandský cement s popílkem vykázaly hodnoty sednutí kužele do 100 

mm. Směs B1 vykázala hodnotu sednutí kužele = 95 mm, směs B2 vykázala hodnotu sednutí 

kužele = 85 mm, směs B3 vykázala hodnotu sednutí kužele = 85 mm a směs B4 vykázala 

hodnotu sednutí kužele = 80 mm. Tyto směsi B1 – B4 se tak mohou zařadit do třídy sednutí 

kužele S2 – směs plastická. 
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Graf č. 31: Hodnota sednutí kužele vzorků čerstvého betonu [vlastní] 

7.2.2.Zkouška mechanických pevností betonu 

Zkouška mechanické pevnosti v tlaku probíhala na zkušebních vzorcích ve formě krychlí o 

rozměrech 100x100x100 mm. Byly zkoumány pevnosti v tlaku po 1, 2 a 28 dnech a tyto jsou 

zaznamenány v grafu č. 32. Nejvyšší hodnotu pevnosti v tlaku po 24 hodinách (Rc = 15,9 

MPa) vykazovaly vzorky vyrobené z betonu B2, druhou nejvyšší vzorky B1(Rc = 13,2 MPa).  

Beton B6 vykazoval pevnost v tlaku po 24 hodinách Rc = 7,3 MPa. 

Nejvyšší pevnost v tlaku po 2 dnech byla zaznamenána u vzorků betonu B1 (Rc = 35,8 MPa) a 

druhá nejvyšší u vzorků betonu B2 (Rc = 34,8 MPa). Rozdíl u dvoudenních pevností v tlaku 

betonu pouze z portlandského cementu a z portlandského cementu obsahujícího 15% popílku 

Chvaletice je tak pouhý 1 MPa. Nejnižší hodnoty pevnosti v tlaku po dvou dnech vykazovaly 

vzorky betonu B5 (Rc = 10,0 MPa). Zkušební vzorky betonu B6 dosahovaly pevnosti v tlaku 

po 2 dnech Rc = 10,7 MPa. 
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Graf č. 32: Vývoj pevnosti v tlaku zkušebních vzorků betonu ve formě krychlí 100 x 100 mm 

[vlastní] 

 

Nejvyšší pevnost v tlaku po 28 dnech vykazovaly vzorky betonu B1 (Rc = 69,9 MPa). Dá se 

konstatovat, že s rostoucím množstvím popílku obsaženého v cementu pevnost v tlaku 

zkušebních vzorků po 28 dnech klesá. Tato pevnost v tlaku vzorků B2 obsahujícího 15% 

množství popílku v cementu byla Rc = 63,7 MPa. Pevnost v tlaku po 28 dnech vzorků B3 

obsahujícího 25% množství popílku v cementu byla Rc = 58,8 MPa. Pevnost v tlaku po 28 

dnech vzorků B4 obsahujícího 50% množství popílku v cementu byla Rc = 48,6 MPa. Nejnižší 

pevnost v tlaku po 28 dnech vykazovaly vzorky B5 (Rc = 31,9 MPa). U zkušebních vzorků 

z provzdušněného betonu B6 byla zaznamenána pevnost po 28 dnech Rc = 34,1 MPa. 

 

Pro zkoušku pevnosti v tahu za ohybu byly od každé záměsi B1 - B6 vyrobeny dvě sady 

zkušebních těles. Zkušební tělesa byly trámce o rozměrech 80x80x480 mm. Jedna sada 

trámců byla zmražována pro stanovení mrazuvzdornosti betonu. Druhá sada byla podrobena 

zkoušce pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech. Nejprve byl do jednotlivých trámců proveden 

zářez do zhruba 1/3 jeho výšky, viz obrázek č. 12. Poté se přešlo k provedení zkoušky v tahu 

za ohybu trámce se zářezem, kdy byl tento trámec usazen do lisu ve speciálním zařízení 

schopném měřit hodnotu síly potřebné k porušení vzorku a pomocí čidla také určit průhyb, ke 

kterému dochází uprostřed trámce při zatěžování (viz obrázek č. 14). Tato zkouška byla 
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provedena v návaznosti na výzkum v oblasti lomové mechaniky, kterou se zabývá školitel 

této diplomové práce. 

 

 

Obr. 13: Zkušební trámec 80x80x480 se zářezem do 1/3 výšky [vlastní] 

 

Následně byla provedena samotná zkouška pevnosti v tahu za ohybu betonu po 28 dnech na 

neporušené části trámce z předchozí zkoušky. Trámec byl vložen do zkušebního zařízení, 

umístěn na podpěrné válečky o rozteči 220 mm a zatěžován až do svého porušení. Graf č. 33 

udává, že nejvyšší hodnota pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech byla zaznamenána u 

zkušebních vzorků betonu B2 (Rb = 7,8 MPa). Druhou nejvyšší hodnotu pevnosti v tahu za 

ohybu po 28 dnech vykazovaly zkušební vzorky betonu B3 (Rb = 7,2 MPa). Vzorky betonu 

B1 obsahující pouze portlandský cement bez další příměsi vykazovaly hodnotu pevnosti 

v tahu za ohybu Rb = 6,6 MPa. S nahrazením 15% množství cementu popílkem z Chvaletic 

tak došlo k nárůstu pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech o 1,2 MPa. Se zvyšujícím se 

množstvím obsaženého popílku v cementu pevnost v tahu za ohybu klesala, avšak pro vzorky 

B3 (25% popílku v cementu) byla tato pevnost stále vyšší (Rb = 7,2 MPa) než pevnost v tahu 

za ohybu vzorků B1. Nejnižší hodnotu pevnosti v tahu za ohybu vykazovaly vzorky B5 

vyrobené z hybridního cementu, a to konkrétně Rb = 5,3 MPa. Vzorky provzdušněného 

betonu B6 dosahovaly pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech Rb = 5,1 MPa. 

 

 

Obr. 14: Zkouška pevnosti v tahu za ohybu zkušebního tělesa se zářezem [vlastní] 
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Graf č. 33: Pevnost v tahu za ohybu zkušebních vzorků betonu po 28dnech [vlastní] 

7.2.3.Stanovení mrazuvzdornosti 

Stanovení mrazuvzdornosti bylo provedeno na vzorcích betonu B1 – B6 tak, že tělesa byla 

během svého uložení v mrazícím zařízení a po něm kontrolována vizuálně, zda nedochází 

k nadměrnému rozrušování vzorku vlivem působení střídajících se teplot. Protože receptura 

betonu B5 obsahujícího hybridní cement nedosáhla mrazuvzdornosti a obdobná receptura 

z portlandského cementu mrazuvzdornosti dosáhla, byla navržena a namíchána receptura 

betonu B6 s nižším vodním součinitelem za současného použití provzdušňovací přísady Sika 

Air. Zkouška stanovení obsahu vzduchu v betonu ukázala po dvou zprůměrovaných měřeních, 

že obsah vzduchu v betonové záměsi B6 byl 3,1%. 

Vzorky prošly 125 cykly zmrazování a rozmrazování. Jeden cyklus se skládal z pobytu 

vzorku po dobu 4 hodin v teplotě -20°C a po dobu 2 hodin ve vodě o teplotě +20°C. Hodnoty 

pevnosti v tahu za ohybu zmražených vzorků B1 – B6 jsou uvedeny v grafu č. 34. Index 

mrazuvzdornosti Im [%] je dán podílem pevností v tahu za ohybu zmražených vzorků a 

pevnosti v tahu za ohybu srovnávacích vzorků z grafu č. 33. Nejvyšší mrazuvzdornost 

vykazovaly vzorky B1 z portlandského cementu, jejichž index mrazuvzdornosti Im = 115% 

(viz tabulka č. 10). Požadavky na mrazuvzdornost splnily také vzorky B2. Do požadovaného 

indexu mrazuvzdornosti Im = 75% se těsně nevešly vzorky B4 (Im = 68%). Nejhorší 

mrazuvzdornost vykazovaly vzorky z hybridního cementu B5 a B6. Pro vzorky B5 

mrazuvzdornost nevyšla (Im = 43%). Proto se ještě pracovalo s provzdušněnou záměsí B6 
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(obsah vzduchu v betonu 3,1%). Vzorky provzdušněného betonu B6 však vykazovaly téměř 

stejnou mrazuvzdornost jako vzorky B5, index mrazuvzdornosti u vzorků B6 je Im = 45%. 

 

Graf č. 34: Pevnost v tahu za ohybu zmražených zkušebních vzorků betonu [vlastní] 

 

Z grafu č. 34 vyplývá, že nejvyšší pevnost v tahu za ohybu u zmražených vzorků byla 

zaznamenána u vzorků B1, a to Rb = 7,6 MPa. S přídavkem popílku v cementu potom tato 

pevnost klesá. U zmražených vzorků B2 byla pevnost v tahu za ohybu Rb = 6,1 MPa, u 

zmražených vzorků B3 byla pevnost v tahu za ohybu Rb = 3,5 MPa, u zmražených zkušebních 

vzorků B4 byla pevnost v tahu za ohybu Rb = 4,0 MPa, což je nárůst o 0,5 MPa oproti 

zmraženým vzorkům B3. Nejnižší pevnost v tahu za ohybu zmražených vzorků byla 

zaznamenána u B5 a B6, Rb = 2,3MPa u obou těchto vzorků. 

 

Tab. 10: Index mrazuvzdornosti Im vzorků B1 – B6 [vlastní] 

Vzorky B1 B2 B3 B4 B5 B6 

jednotka [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Im 115 78 49 68 43 45 

 

Vlivem střídání teplot od -20°C do +20°C docházelo u vzorků z hybridního cementu 

k viditelnému rozrušování povrchu, především kolem jednotlivých hran zkušebních těles, viz 

obrázek č. 14.  
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Obr. 15: Detail trámce po vyjmutí z mrazáku - porušení vzorku střídání teplot [vlastní] 
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8. Závěr 

V teoretické části této diplomové práce jsou formou rešerše literárních a elektronických 

zdrojů zhodnoceny dosažené výsledky výzkumu v oblasti alternativních pojiv. Zabýval jsem 

se především popisem složení hybridního cementu, tématem alkalicky aktivovaných materiálů 

jako jsou geopolymery a charakteristikou přísad do betonu. 

V praktické části této diplomové práce byly po namíchání zkušebních vzorků provedeny 

zkoušky konzistence čerstvé cementové kaše a čerstvého betonu, zkoušky mechanických 

pevností v závislosti na velikosti dávky konkrétní plastifikační přísady, zkoušky 

mechanických pevností v závislosti na vodním součiniteli, standartní test cementu a index 

účinnosti popílku, zkoušky mechanických pevností jednotlivých vzorků betonu a stanovení 

mrazuvzdornosti. 

Z hlediska kompatibility plastifikační přísady s hybridním cementem Ladce bylo dosaženo 

výsledků, na jejichž základě se dá říci, že nejvhodnější plastifikační přísadou 

s nejvýraznějšími účinky na zpracovatelnost čerstvé cementové kaše je plastifikátor na bázi 

naftalenových polymerů CHRYSOPLAST 760. Naopak jako nejméně vhodná plastifikační 

přísada s nejmenšími účinky na zpracovatelnost čerstvé cementové kaše byl označen 

plastifikátor MELMENT L10/40 na bázi melaminformaldehydové pryskyřice. 

Při snížení vodního součinitele z w/c = 0,5 bez použití plastifikační přísady na w/c = 0,4 za 

současného použití plastifikační přísady došlo u zkušebních vzorků z hybridního cementu 

Ladce ke zvýšení pevnosti v tlaku po 24 hodinách v průměru o 33% a po 28 dnech v průměru 

o 27%. 

Z hlediska závislosti mechanické pevnosti na velikosti dávky plastifikátoru se dá konstatovat, 

že nejvyšší mechanickou pevnosti v tlaku a tahu za ohybu vykazovaly vzorky s minimální 

dávkou plastifikátoru v záměsi. S narůstající dávkou plastifikátoru v záměsi potom 

mechanická pevnost klesá. Zkušební vzorky obsahující dávku plastifikátorů CHRYSOPLAST 

461 a GLENIUM ACE 40 vykazovaly velmi podobný průběh závislosti mechanické pevnosti 

v tlaku po 24 hodinách na velikosti dávky plastifikátoru. Po 28 dnech se průběh závislosti 

mechanické pevnosti u těchto vzorků již lišil. Zkušební vzorky obsahující dávku plastifikátoru 

MELMENT L10/40 nabývaly po 28 dnech hydratace relativně vysokých pevností v tlaku i při 

velmi vysokých dávkách tohoto plastifikátoru. 

Stanovení závislosti mechanické pevnosti vzorků z hybridního cementu Ladce na vodním 

součiniteli za současného použití plastifikátoru CHRYOPLAST 760 ukázalo, že křivka grafu 

závislosti mechanické pevnosti na vodním součiniteli po 28 dnech má v případě hybridního 
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cementu podobný tvar jako křivka závislosti grafu v případě portlandského cementu. 

Krátkodobé pevnosti po 48 hodinách jsou nejspíše výrazně ovlivněny obsaženým množstvím 

plastifikátoru, a proto se tvar křivky grafu výrazně liší od zažité praxe s portlandskými 

cementy. 

Standartní test cementu ukázal, že po nahrazení 25% množství cementu CEM I 52,5N Mokrá 

vysokoteplotním popílkem z Chvaletic dochází po 48 hodinách ke zvýšení pevnosti v tahu za 

ohybu o 2% a k poklesu pevnosti v tlaku o 16%. Po 28 dnech dochází k poklesu pevnosti 

v tahu za ohybu o 2% a k poklesu pevnosti v tlaku o 7%. V porovnání s touto směsí, 

obsahující 75% CEM I 52,5N Mokrá a 25% popílku Chvaletice, vykazovaly vzorky 

z hybridního cementu Ladce nižší pevnost v tahu za ohybu o 32% po 48 hodinách a nižší 

pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech o 9%. V porovnání s touto směsí dosahovaly vzorky 

z hybridního cementu nižší pevnosti v tlaku o 59% po 48 hodinách a nižší pevnost v tlaku po 

28 dnech o 35%. 

Při zkoušení konzistence čerstvého betonu bylo dosaženo nejvyšších hodnot sednutí kužele u 

záměsi betonu B5 (sednutí 150 mm) a B6 (sednutí 105 mm) obsahujících hybridní cement 

Ladce. Obě tyto záměsi se dají zařadit do třídy sednutí kužele S3 – směs měkká. Čerstvé 

betony B1 – B4 obsahující portlandský cement a portlandský cement s příměsí popílku 

Chvaletice dosahovaly sednutí kužele 80 – 95 mm. Tyto záměsi se tak dají zařadit do třídy S2 

– směs plastická. 

Nejvyšší pevnosti v tlaku betonu po 24 hodinách bylo dosaženo u vzorků betonu B2 

obsahujícího 85% CEM I 52,5N Mokrá a 15% popílku Chvaletice (Rc = 15,9 MPa). Vzorky 

B5 a B6 obsahující hybridní cement Ladce dosahovaly po 24 hodinách 49% a 46% pevnosti 

v tlaku vzorků betonu B2. 

Nejvyšší pevnosti v tlaku betonu po 28 dnech bylo dosaženo u vzorků betonu B1 obsahujícího 

CEM I 52,5N Mokrá (Rc = 69,9 MPa). Vzorky B5 a B6 obsahující hybridní cement Ladce 

dosahovaly po 28 dnech 46% a 49% pevnosti v tlaku vzorků B1. 

Nejvyšší pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech byla zaznamenána u vzorků betonu B2, 

konkrétně Rb = 7,8 MPa. Vzorky betonu B5 a B6 obsahující hybridní cement Ladce 

dosahovaly 68% a 66% pevnosti v tahu za ohybu vzorků B2. 

Mrazuvzdornosti bylo dosaženo po absolvování 125 cyklů zmrazování a rozmrazování u 

vzorků betonu B1 obsahujícího portlandský cement a u vzorků betonu B2 obsahujícího 85% 

CEM I 52,5N Mokrá a 15% popílku Chvaletice. U vzorků betonu B3 a B4, jež obsahují vyšší 

množství popílku v cementu, nebylo mrazuvzdornosti dosaženo. U vzorků betonu B5 

obsahujícího hybridní cement nebylo dosaženo mrazuvzdornosti. Vzorky betonu B6, v jehož 
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receptuře došlo ke snížení vodního součinitele a současně použití provzdušňovací přísady 

(provzdušnění 3,1%), mrazuvzdornosti také nedosáhly. Obsah vzduchu v čerstvém betonu byl 

nedostatečný pro dosažení mrazuvzdornosti. Na rozdíl od betonu obsahujícího portlandský 

cement, který i bez použití provzdušňovací přísady splnil požadavky mrazuvzdornosti, se u 

betonu s hybridním cementem nedá počítat s mrazuvzdorností bez výrazného provzdušnění 

směsi. 
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10. Přílohy 

Složení betonů (1m
3
) 

  B1 B2 B3 B4 B5 B6 

CEM I 52.5 N Mokrá [kg] 308 262 231 154 - - 

Popílek  [kg] - 46 77 154 - - 

H-cement Ladce [kg] - - - - 308 360 

Voda [kg] 168.5 168.5 168.5 168.5 168.5 160 

Chrysoplast 760 [kg] 3.5 3.5 3.5 3.6 2.8 4 

SikaAir  - - - - - 0,5 

Halámky 0/4 [kg] 645 645 645 645 645 585 

Drcené kamenivo 4/8 mm [kg] 225 225 225 225 225 210 

Drcené kamenivo 8/16 mm [kg] 990 990 990 990 990 920 

Sednutí kužele [mm] 95 85 85 80 150 105 

 

Standartní test cementu a popílku (pevnost a index účinnosti popílku) 

EN 196-1 2 dny 28 dní 

a Rb Ib Rc Ic Rb Ib Rc Ic 

EN 450 [MPa] [%] [MPa] [%] [MPa] [%] [MPa] [%] 

CEM I 52.5 N Mokrá 6.1±0.5 100 38.2±1.4 100 8.9±0.1 100 63.4±1.6 100 

75% CEM I +  

25% popílek 

6.2±0.2 102 32.2±0.7 84 8.7±0.3 98 57.8±1.5 91 

H-cement Ladce 4.2±0.1 - 13.2±0.6 - 8.1±0.6 - 37.6 ±1.3 - 

Ib , Ic - Index účinnosti popílku na pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 

 

Vývoj pevností - krychle 

B krychle Vlastnost 1 den 2 dny 28 dní 90 dní 365 

dní 

B1 100 Rc [MPa] 13.2 ± 1.5 35.8 ± 0.8 69.9 ± 4.0  67.7 ± 3.2 - 

 OH [kgm
-3

] 2389 ± 10 2383 ±13 2391 ± 15 2400 ± 7  

B2 100 Rc [MPa] 15.9 ± 1.7 34.8 ± 1.1 63.7 ± 0.1 76.0 - 

 OH [kgm
-3

] 2340 2395 2381 ± 1 2343 - 

B3 100 Rc [MPa] 11.9 ± 0,9 23.0 ± 1.5 58.8 ± 0.1 71.9 - 

 OH [kgm
-3

] 2347 2417 2373 ± 10 2381  

B4 100 Rc [MPa] 8.2 ± 0.4 16.6 ± 0.4 48.6 ± 2,0 68.8 ± 0.2 - 

 OH [kgm
-3

] 2354 ± 3 2360 ± 14 2366 ± 19 2387 ± 17 - 

B5 100 Rc [MPa] 7.8 ± 0.4 10.0 ± 1.1 31.9 ± 0.3 37.6 ± 0.6 - 

 OH [kgm
-3

] 2324 ± 4 2355 ± 36 2358 ± 17 2345 ± 1 - 

B6 100 Rc [MPa] 7.3 ± 0.3 10.7 ± 0.4 34.1 ± 1.1 - - 

 OH [kgm
-3

] 2295 ± 31 2334 ± 46 2310 ± 15 - - 
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Vlastnosti betonů, trámečky 80 x 80 x 480 mm  

B Vlastnost 28 dní zmražené Im [%] 

B1 

Objemová hmotnost [kgm
-3

] 2359 ± 19 2371 ± 21 101 

Pevnost v tahu za ohybu, Rb [MPa] 6.6 ± 0.5 7.6 ± 0.35 115 

Pevnost v tahu za ohybu 

(zářez), Rr 

[MPa] 6.4 ± 0.2 6.95 ± 0.2 109 

B2 

Objemová hmotnost [kgm
-3

] 2395 ± 5 2367 ± 9 99 

Pevnost v tahu za ohybu, Rb [MPa] 7.8 ± 0.3 6.1 ± 1.1 78 

Pevnost v tahu za ohybu 

(zářer), Rr 

[MPa] 5.7 ± 0.3 5.5 ± 0.9 95 

B3 

Objemová hmotnost [kgm
-3

] 2362 ± 21 2370 ± 12 100 

Pevnost v tahu za ohybu, Rb [MPa] 7.2 ± 0.3 3.5 ± 0.2 49 

Pevnost v tahu za ohybu 

(zářez), Rr 

[MPa] 5.2 ± 0.3 3.9 ± 0.2 74 

B4 

Objemová hmotnost [kgm
-3

] 2347 ± 12 2341 ± 6 100 

Pevnost v tahu za ohybu, Rb [MPa] 5.8 ± 0.5 4.0 ± 1.2 68 

Pevnost v tahu za ohybu 

(zářez), Rr 

[MPa] 4.8 ± 0.1 3.0 ± 0.4 63 

B5 

Objemová hmotnost [kgm
-3

] 2356 ± 8 2349 ± 6 100 

Pevnost v tahu za ohybu, Rb [MPa] 5.3 ± 0.7 2.3 ± 0.3 43 

Pevnost v tahu za ohybu 

(zářez), Rr 

[MPa] 4.1 ± 0.2 2.35 ± 0.1 58 

 

B6 

Objemová hmotnost [kgm
-3

] 2327 ± 10 2303 ± 18 99 

Pevnost v tahu za ohybu, Rb [MPa] 5.1 ± 0.2 2.3 ± 0.2 45 

Pevnost v tahu za ohybu 

(zářez), Rr 

[MPa] 2.5 ± 0.2 1.3 ± 0.3 52 
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Složení malty  

  H - cem 42,5R 52,5R 

H-cement Ladce [g] 450 - - 

CEM I 42,5R Hranice [g] - 450 - 

CEM I 52,5R Hranice [g] - - 450 

Voda [g] 225 225 225 

Písek Halámky 0/4 [g] 1350 1350 1350 

Sednutí kužele [mm] 10 6 6 

Rozlití [mm] 195 186 186 

 

Složení malty s plastifikátorem CH760 (30,5% sušiny), w/c = 0,4 

  0,5% 1% 3% 4% 5% 6% 7% 

H-cement Ladce [g] 450 450 450 450 450 450 450 

Voda [g] 178,4 176,9 170,6 167,5 164,4 161,2 158,1 

Písek Halámky 0/4     [g] 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

CH760     [g] 2,25 4,5 13,5 18 22,5 27 31,5 

Sednutí kužele [mm] 1 2 5 10 14 17 23 

Rozlití [mm] 109 111 145 154 165 186 209 

 

Složení malty s plastifikátorem CH461 (42% sušiny), w/c = 0,4 

  0,5% 1% 2% 4% 6% 7% 

H-cement Ladce [g] 450 450 450 450 450 450 

Voda [g] 178,7 177,4 174,8 169,6 164,3 161,7 

Písek Halámky 0/4 [g] 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

CH461 [g] 2,25 4,5 9 18 27 31,5 

Sednutí kužele [mm] 1 2 5 11 21 26 

Rozlití [mm] 105 111 126 150 190 195 

 

Složení malty s plastifikátorem MEL L10/40 (40% sušiny), w/c = 0,4 

  2% 4% 7% 10% 20% 30% 

H-cement Ladce [g] 450 450 450 450 450 450 

Voda [g] 174,6 169,2 161,1 153 126 99 

Písek Halámky 0/4 [g] 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

L10/40 [g] 9 18 31,5 45 90 135 

Sednutí kužele [mm] 0 1 1 2 4 21 

Rozlití [mm] 101 102 108 113 139 174 
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Složení malty s plastifikátorem G ACE 40 (30% sušiny), w/c = 0,4 

  0,5% 1% 2% 4% 6% 7% 

H-cement Ladce [g] 450 450 450 450 450 450 

Voda [g] 178,4 176,8 173,7 167,4 161,1 159,5 

Písek Halámky 0/4 [g] 1350 1350 1350 1350 1350 1350 

G ACE40 [g] 2,25 4,5 9 18 27 31,5 

Sednutí kužele [mm] 1 2 4 13 22 28 

Rozlití [mm] 109 116 131 152 195 209 

 

Vývoj pevností – trámečky s plastifikátorem GLENIUM ACE 40 

Zn Vlastnost 1 den 28 dní 

0,5% 

ACE 

40 

Rc [MPa] 15,3 ± 0,1 40,2 ± 0,1 

Rb [MPa] 3,6 ± 0,4 6,7 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2159,5 ± 33 2231,0 ± 4 

1% 

ACE 

40 

Rc [MPa] 11,6 ± 0,5 34,9 ± 1,2 

Rb [MPa] 2,9 ± 0,1 6,4 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2184,0 ± 21 2178,5 ± 9 

2% 

ACE 

40 

Rc [MPa] 11,0 ± 0,2 34,2 ± 0,3 

Rb [MPa] 2,8 ± 0,4 6,3 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2151,5 ± 16,0 2104,5 ± 11 

4% 

ACE 

40 

Rc [MPa] 8,0 ± 0,1 34,0 ± 0,1 

Rb [MPa] 2,3 ± 0,1 6,0 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2197,5 ± 4,4 2199,5 ± 5 

6% 

ACE 

40 

Rc [MPa] 4,2 ± 0,1 31,9 ± 1,3 

Rb [MPa] 1,2 ± 0,1 5,8 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2208,0 ± 26,6 2176,5 ± 14 

7% 

ACE 

40 

Rc [MPa] 3,1 ± 0,2 29,1 ± 0,4 

Rb [MPa] 1,0 ± 0,1 5,4 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2237,0 ± 14,1 2269,5 ± 18 
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Vývoj pevností - trámečky s plastifikátorem CHRYSOPLAST 760 

Zn Vlastnost 1 den 28 dní 

0,5% 

CH760 

Rc [MPa] 15,4 ± 0,1 42,5 ± 0,3 

Rb [MPa] 3,9 ± 0,1 7,2 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2167,0 ± 17,0 2119,5 ± 12 

1% 

CH760 

Rc [MPa] 11,8 ± 0,1 40,1 ± 0,1 

Rb [MPa] 3,0 ± 0,1 6,9 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2181,5 ± 2,1 2206,5 ± 14 

3% 

CH760 

Rc [MPa] 11,0 ± 0,1 37,0 ± 0,3 

Rb [MPa] 2,7 ± 0,2 6,1 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2167,0 ± 9,7 2163,5 ± 8 

4% 

CH760 

Rc [MPa] 8,0 ± 0,1 34,7 ± 0,2 

Rb [MPa] 2,4 ± 0,1 5,7 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2173,5 ± 18,0 2156,0 ± 18 

5% 

CH760 

Rc [MPa] 4,1 ± 0,1 33,1 ± 0,3 

Rb [MPa] 1,2 ± 0,1 5,6 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2193,5 ± 5,0 2184,0 ± 6 

6% 

CH760 

Rc [MPa] 3,1 ± 0,1 31,3 ± 0,1 

Rb [MPa] 1,0 ± 0,1 5,5 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2226,5 ± 3,2 2178,0 ± 13 

7% 

CH760 

Rc [MPa] 3,0 ± 0,1 29,9 ± 0,1 

Rb [MPa] 0,9 ± 0,1 5,3 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2211,3 ± 9,8 2206,5 ± 14 
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Vývoj pevností - trámečky s plastifikátorem CHRYSOPLAST 461 

Zn Vlastnost 1 den 28 dní 

0,5% 

CH461 

Rc [MPa] 15,3 ± 0,1 43,0 ± 0,2 

Rb [MPa] 3,6 ± 0,3 7,5 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2188,5 ± 2,3  2160,0 ± 14 

1% 

CH461 

Rc [MPa] 11,6 ± 0,3 41,0 ± 0,1 

Rb [MPa] 2,9 ± 0,1 7,0 ± 0,4 

OH [kgm
-3

] 2199,5 ± 3,2 2205,5 ± 12 

2% 

CH461 

Rc [MPa] 11,0 ± 0,1 38,5 ± 0,3 

Rb [MPa] 2,7 ± 0,2 6,9 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2192,0 ± 2,3 2219,5 ± 8 

4% 

CH461 

Rc [MPa] 8,0 ± 0,1 35,7 ± 0,1 

Rb [MPa] 2,3 ± 0,1 6,7 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2198,0 ± 5,3 2202,5 ± 12 

6% 

CH461 

Rc [MPa] 4,2 ± 0,1 34,0 ± 0,4 

Rb [MPa] 1,2 ± 0,2 6,5 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2231,5 ± 7,6 2202,0 ± 14 

7% 

CH461 

Rc [MPa] 3,1 ± 0,1 31,7 ± 0,4 

Rb [MPa] 0,9 ± 0,1 6,0 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2223,5 ± 5,9 2195,0 ± 10 

 

 

Vývoj pevností – trámečky s plastifikátorem MELMENT L10/40 

Zn Vlastnost 1 den 28 dní 

2% 

L10/40 

Rc [MPa] 15,7 ± 0,1 46,4 ± 0,2 

Rb [MPa] 3,7 ± 0,1 7,8 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2185,0 ± 3,0 2213,0 ± 12 

4% 

L10/40 

Rc [MPa] 13,9 ± 0,1 45,2 ± 0,6 

Rb [MPa] 3,3 ± 0,1 7,4 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2175,5 ± 4,9 2192,0 ± 16 

7% 

L10/40 

Rc [MPa] 11,0 ± 0,2 38,7 ± 0,3 

Rb [MPa] 2,6 ± 0,1 6,9 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2183,5 ± 8,6 2171,5 ± 14 

10% 

L10/40 

Rc [MPa] 8,7 ± 0,1 39,0 ± 0,7 

Rb [MPa] 2,2 ± 0,1 6,2 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2161,0 ± 3,2 2190,5 ± 8,4 

20% 

L10/40 

Rc [MPa] 7,4 ± 0,1 35,5 ± 0,1 

Rb [MPa] 0,7 ± 0,2 5,6 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2175,0 ± 7,3 2184,5 ± 12 

30% 

L10/40 

Rc [MPa] 7,2 ± 0,1 34,6 ± 0,3 

Rb [MPa] 0,3 ± 0,1 5,5 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2198,5 ± 5,4 2145,5 ± 8,6 
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Vývoj pevností – trámečky pro normové zkoušky 

Zn Vlastnost 1 den 2 dny 28 dní 

H - 

cem 

Rc [MPa] 10,3 ± 0,2 12,6 ± 0,1 31,3 ± 0,6 

Rb [MPa] 3,0 ± 0,9 3,3 ± 0,1 8,3 ± 0,2 

OH [kgm
-3

] 2199,5 ± 20,1  2216,0 ± 15,7 2227,5 ± 9,2 

42,5R 

Rc [MPa] 18,4 ± 0,3 27,8 ± 0,6 48,1 ± 1,3 

Rb [MPa] 4,1 ± 0,2 5,4 ± 0,1 8,1 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2223,5 ± 17,4 2242,5 ± 7,3 2218,0 ± 15,0 

52,5 R 

Rc [MPa] 25,5 ± 2,4 37,1 ± 0,5 56,7 ± 0,5 

Rb [MPa] 5,1 ± 0,9 6,6 ± 0,1 8 ± 0,8 

OH [kgm
-3

] 2193,5 ± 18,0 2222,0 ± 0,2 2255,5 ± 15,2 

 

 

Složení malty s 3% dávkou plastifikátoru CHRYSOPLAST 760 pro závislost na w/c 

  w/c 

0,4 

w/c 

0,425 

w/c 

0,45 

w/c 

0,475 

w/c  

0,5 

H-cement Ladce [g] 450 450 450 450 450 

Voda [g] 170,6 181,9 193,1 204,4 215,6 

Písek Halámky 0/4     [g] 1350 1350 1350 1350 1350 

CH760     [g] 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 

 

Závislost mechanické pevnosti na vodním součiniteli 

Zn Vlastnost 2 dny 28 dní 

w/c  

0,4 

Rc [MPa] 10,6 ± 0,2 44,0 ± 1,0 

Rb [MPa] 3,4 ± 0,2 7,3 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2217 ± 35 2190 ± 8 

w/c 

0,425 

Rc [MPa] 9,2 ± 1,2 33,2 ± 0,3 

Rb [MPa] 2,9 ± 0,3 6,0 ± 0,1 

OH [kgm
-3

] 2149 ± 67 2163 ± 38 

w/c 

0,45 

Rc [MPa] 7,1 ± 0,2 27,4 ± 1,6 

Rb [MPa] 2,4 ± 0,2 4,6 ± 0,7 

OH [kgm
-3

] 2175 ± 11 2152 ± 52 

w/c 

0,475 

Rc [MPa] 3,6 ± 0,1 23,3 ± 0,3 

Rb [MPa] 1,2 ± 0,1 3,2 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2098 ± 15 2135 ± 41 

w/c  

0,5 

Rc [MPa] nezměřitelné 19,9 ± 0,4 

Rb [MPa] nezměřitelné 2,5 ± 0,3 

OH [kgm
-3

] 2087 ± 26 2120 ± 39 

 


