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Abstrakt 

Práce je zaměřena na studium využití nových nanostrukturovaných materiálů ve stavebnictví. 

Pozornost je věnována uhlíkatým nanostrukturním materiálům využívaným v převážné míře v 

betonech a cementových směsích. Součástí práce je ucelený přehled jiných neuhlíkatých 

nanostruktur (např. ZnO, TiO2, křemenný prach apod.), které výrazně přispívají ke zvýšení 

strukturních a mechanických vlastností stavebních materiálů. Bakalářská práce je 

zpracovávána formou literární rešerše. 

 

Abstract 

The thesis is focused on the study of  new nanostructured materials used in construction 

industry. Attention is paid to the carbonaceous nanostructural materials used mostly 

in the concrete and cement mixtures. The part of the work is a comprehensive overview of 

other noncarbonaceous nanostructures (for example ZnO, TiO2, silica dust, etc.) that 

significantly contribute to increasing the structural and mechanical properties of the 

construction materials. The bachelor’s thesis is processed through a literature research. 
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Úvod 

Historie stavebnictví je stará jako lidstvo samo. Od pradávna hledal člověk úkryt před 

klimatickými vlivy a stejně jako dnes se snažil využívat všech dostupných zdrojů materiálů. 

V tak tradičním oboru lidské činnosti, kde většina technologií a materiálů je známá a 

osvědčena po stovky, ba dokonce i tisíce let, má jen málokterý nový materiál šanci na úspěch. 

A přesto se celá skupina nanomateriálů pomalu začíná prosazovat i v tomto odvětví. 

V posledních letech byl ve stavebnictví zaznamenán velký nárůst materiálů 

využívajících příměsi nanostrukturovaného oxidu titaničitého, oxidu zinečnatého, či oxidu 

hlinitého. Z historického hlediska je však za první nanomateriál označován nanostrukturovaný 

uhlík. Aplikace tohoto nanomateriálu ve stavebnictví není dosud známa. Jakých vlastností 

mohou dosahovat konvenční materiály s příměsemi nanomateriálů bude předmětem této práce. 

Cílem bakalářské práce bude vypracování přehledu v současnosti užívaných 

nanomateriálů ve stavebnictví. První část bude zaměřena na definici nanomateriálů, jejich 

rozdělení a struktury. Pozornost bude věnována užitným vlastnostem nanomateriálů a 

srovnání těchto vlastností s tradičními stavebními materiály. Součástí bakalářské práce bude i 

popis vybraných způsobů výroby, složení a druhů nových stavebních materiálů využívajících 

nanostrukturované materiály. 
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1 Nanomateriály 

Nanomateriály, jsou nazývány látky, jejichž stavební jednotky tzv. nanočástice mají 

přesně definované vlastnosti, jako např. rozměr, tvar, atomová struktura, mezifázové rozhraní 

či chemické složení. Nanočástice musí mít alespoň jeden rozměr menší než 100nm, což je 

hodnota, při které přestávají působit zákony klasické fyziky a začíná se uplatňovat kvantová 

mechanika. Charakteristickým rysem nanočástic je obrovský nárůst poměru plochy povrchu 

k objemu částic nanomateriálů, čímž je ovlivňována většina chemických a fyzikálních vazeb 

na hranicích zrn materiálů. Předmětem studia nanomateriálů je nejen jejich zkoumání a 

pochopení jevů v oblasti nanostruktur, ale také praktické využití nových a často neobvyklých 

vlastností, které vykazují reálné hmoty v makroměřítku [1]. 

Dne 18. října 2011 přijala Evropská komise doporučení o definici nanomateriálů , která 

zní [2]: 

„Nanomateriálem se rozumí přírodní materiál, materiál vzniklý jako vedlejší produkt 

nebo materiál vyrobený obsahující částice v nesloučeném stavu nebo jako agregát či 

aglomerát, ve kterém je u 50 % nebo více částic ve velikostním rozdělení jeden nebo více 

vnějších rozměrů v rozmezí velikosti 1 nm – 100 nm.“  

„Ve zvláštních případech a opravňují-li k tomu obavy týkající se životního prostředí, 

zdraví, bezpečnosti nebo konkurenceschopnosti, může být hranice 50 % ve velikostním 

rozdělení nahrazena hranicí mezi 1 a 50 %.“. 

Česká norma, která by definovala termín nanomateriály se teprve připravuje, 

terminologii však přejímá z normy ISO/TS 80004-1:2010 [3]. Ta za nanomateriál označuje 

materiál s jakýmkoli vnějším rozměrem v nanostupnici nebo s vnitřní či povrchovou 

strukturou v řádu nanometrů. 

O nanotechnologiích jako vědní disciplíně se hovoří až v posledních dvou desetiletích 

přestože některé jevy, jež jsou dnes označovány za nanotechnologie, jsou známy už velmi 

dlouhou dobu. Není to tedy zcela nový vědní obor, ale spíše nová oblast soustředění 

klasických vědních oborů. Teprve díky technickému pokroku bylo zjištěno, že i  příroda 

(mnohé rostliny a živočichové) využívá nanostrukturních vlastností [4]. Např. byly vyvinuty 

nové materiály inspirováné vlastnostmi listů leknínu, které se díky své struktuře povrchu listu 

(Obr. 1) chovají extrémně hydrofobně. Tento jev je označován jako lotosový efekt [5]. Také 

využití nanotechnologií lidmi není zcela nový jev. 

Nejstarší známý důkaz využívání nanotechnologií pochází již ze 4.stol našeho letopočtu, 

kdy se dochoval římský pohár vyrobený ze sodnovápenatého skla, který obsahoval 
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nanočástice zlata a stříbra. Tyto nanočástice způsobují změnu zbarvení od zelené až po temně 

červenou barvu v závislosti na směru zdroje osvětlení [4]. 

 

Obr. 1: Lotosový efekt: a) nanopovrch leknínových listů, b) příklad nanometricky 

ošetřeného hydrofobního povrchu [5]. 

 

I když v průběhu 19. i 20. století nastal obrovský rozmach postupů v technických 

vědních oborech, které bychom mohli dnes označit jako nanotechnologie, je za zakladatele 

myšlenky nanotechnologie pokládám americký vědec a nositel Nobelovy ceny za fyziku 

Richard Philips Feynman. V přednášce „There‘s Plenty of Room at the Bottom” („Tam dole 

je spousta místa“) z roku 1959 předpovídal možnosti tvorby materiálů a mechanizmů na 

úrovni atomu a molekul. Termín nanotechnologie se objevil až v roce 1974, kdy japonský 

fyzik Taniguchi takto označil novou měřící metodu pro výrobu součástek s přesností na 

nanometry [4]. 

Zásadní okamžik v rozvoji nanotechnologíí přinesl objev mikroskopových metod 

Skenovacího tunelovacího mikroskopu (STM) a Mikroskopu atomových sil (AFM) 

v 80. letech minulého století. Od tohoto okamžiku dochází k velmi zásadnímu růstu objevů, 

publikací, patentů a praktického využití nanotechnologií téměř ve všech oblastech lidské 

činnosti [4]. 

 Využití nanotechnologií a nanomateriálů je nepřeberné množství. V současnosti se 

nejvíce realizují projekty v oblasti materiálů, chemie, zdravotnictví, informační a 

komunikační technologie, energetiky a péče o životní prostředí. 
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 Mnoho produktů již nanomateriály obsahuje jako jejich funkční složku. Příkladem 

mohou být již běžně dostupné nátěrové barvy s nanopřísadami oxidu titaničitého a 

zinečnatého nebo kosmetické přípravky s obsahem oxidu křemičitého. Nanočástice oxidu 

železitého slouží jako UV filtry v rtěnkách a make-upech. V textilním průmyslu se užívá 

antimikrobiální nanostříbro, a také potravinové obaly mohou být tvořeny polymery obsahující 

nanosložky, pro dosažení delší trvanlivosti potravin. Magnetické nanočástice jsou středem 

zájmu z důvodu možnosti použití v paměťových médiích, spintronice a diagnostické medicíně. 

V automobilovém průmyslu jsou vyráběny polymerní kompozity s obsahem nanočástic. Saze 

se hojně využívají v gumárenském průmyslu nejčastěji jako plnidlo pneumatik, dále se 

používají k výrobě plastů a také jako barvivo tiskařská čerň. Do sportovních potřeb z 

kompozitních materiálů jsou přidávány uhlíkaté nanotrubičky pro lepší mechanické vlasnosti 

a např. fullereny se mohou v budoucnu uplatnit v lékařství, jako speciální nosiče, které v 

prostoru uvnitř molekuly mohou dopravit léky na předem určené místo v organismu [6]. 
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1.1 Základní dělení struktur nanomateriálů 

Nanomateriály je možno třídit podle množství kvalitativních parametrů, ale norma ISO/TS 

27687 stanovuje jako základní parametr pro třídění nanoobjektů počet souřadnic, ve kterých 

daná struktura splňuje interval rozměru 1 - 100 nm [3]. Z hlediska strukturního členění lze 

nanomateriály dělit dle jejich dimenzionality na (Obr.2) 5: 

1) jednorozměrné (1D) - reprezentující nanovrstvy, tenké filmy, povlaky; 

2) dvojrozměrné (2D) - typické pro nanodrátky, nanotrubice, nanovlákna; 

3) trojrozměrné (3D) - charakteristické  pro nanočástice, nanoprášky nebo 

kvantové tečky. 

 

 

Obr. 2: Dimenzionální členění nanomateriálů a jejich příklady 5. 

 

Příkladem trojrozměrných struktur může být rovněž fulleren C60 (60-ti atomární 

struktura), jehož průměr molekuly činí 0,706 nm a uhlíkaté nanotrubičky mohou být typickým 

představitelem dvojrozměrných struktur s průměrem 0,6 - 2 nm a délkou několik desítek až 

stovek nanometrů. 

x 
x 

y 
x 

y 

z 

1D 2D 3D 

a)     b)   

  c) 

http://www.google.cz/imgres?imgurl=http://nanogloss.com/wp-content/uploads/2009/06/nanotubes.jpg&imgrefurl=http://nanogloss.com/nanotubes/the-history-of-carbon-nanotubes-who-invented-the-nanotube/&usg=__3ZEYNn9PvUeuQ-meUs8AyHt7UiY=&h=300&w=400&sz=33&hl=cs&start=232&um=1&itbs=1&tbnid=_2NhdP7eAIRhTM:&tbnh=93&tbnw=124&prev=/images?q=nanotube&start=220&um=1&hl=cs&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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1.2 Uhlík a uhlíkaté nanostrukturní materiály 

Uhlík je velmi rozšířeným prvkem a v přírodě se vyskytuje v téměř čistém stavu jako 

diamant a grafit, ale také v celé řadě sloučenin anorganických i organických. Uhlík je 

stavebním kamenem všech živých organismů. Je také hlavní složkou uhlí, ropy, asfaltu, 

vápence či dolomitu. V atmosféře se vyskytuje ve formě oxidu uhličitého [7]. 

Nanostruktury uhlíkatých materiálů jsou velice různorodé. Podle rozmístění 

základních stavebních částic se uhlíkaté nanomateriály dělí na krystalické a amorfní. 

Krystalické látky mají uspořádanost základních stavebních částic jak na krátkou, tak i na 

dlouhou vzdálenost zatímco amorfní pouze na krátkou. Mezi nanostruktury s uspořádáním na 

krátkou vzdálenost se řadí např. lesklý uhlík, aktivní uhlík a saze [7]. Mezi materiály 

s uspořádáním na dlouhou vzdálenost patří: 

 

Grafit  

Grafit je v přírodě nejrozšířenější alotropickou modifikací uhlíku. Struktura grafitu se 

skládá z grafenových vrstev, což jsou dvourozměrně periodické rovinné sítě, které jsou 

tvořeny atomy uhlíku uspořádanými do šestiúhelníků kovalentními vazbami s úhly 120°C 

(Obr. 3a). Jednotlivé grafenové vrstvy jsou mezi sebou spojeny pouze slabými van der 

Waalsovými silami, což způsobuje výraznou anizotropii fyzikálních vlastností [7]. 

 

Diamant 

Ve struktuře diamantu jsou atomy uhlíku uspořádány tak, že každý atom uhlíku, ležící 

ve středu pravidelného tetraedru má ve svém nejbližším okolí čtyři další uhlíkové atomy, 

které obsazují vrcholy tohoto tetraedru (Obr. 3b). Vzájemným propojením tetraedrů 

kovalentní vazbou vzniká velmi pevná trojrozměrně periodicky uspořádána struktura [7]. 

Diamant byl dlouho pokládaný za nejtvrdší materiál (dnes již fullereny) a za nejlepší vodič 

tepla (dnes uhlíkaté nanotrubičky) [8]. Z ekonomického hlediska se pro průmyslové účely 

diamanty vyrábí synteticky, za vysokých teplot a tlaků. 
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Obr. 3: Uspořádání atomů uhlíku ve struktuře grafitu (a) a diamantu (b) [7]. 

Fullereny 

V roce 1985 byla objevena třetí alotropická modifikace uhlíku s ikosadrickým 

uspořádáním 60-ti atomů uhlíku, které tvoří samostatnou molekulu tzv. fulleren C60 (Obr. 4a). 

Tato forma je složena z 12 pentagonů a 20 hexagonálních ploch, kde každý pentagon je 

obklopen pěti hexagony a někdy je označována také jako „konfigurace fotbalového míče“. 

Fullereny a jejich deriváty jsou předmětem studií a vývoje v celé řadě oborů. Např. 

v materiálové oblasti se podařilo připravit velmi pevný derivát, který zanechává rýhy i na 

diamantu a v medicíně se vyvíjí nosiče, které dopraví léky na předem určené místo 

v organismu [7]. 

 

Uhlíkaté nanotrubičky 

Za strukturu uspořádanou na dlouhou vzdálenost se při určitém stupni idealizace 

považují také uměle připravené uhlíkaté nanotrubičky, jejichž cylindrická struktura je tvořena 

svinutými grafenovými vrstvami (Obr. 4b). Z hlediska strukturního uspořádání se dělí na 

jednovrstevné a vícevrstevné. Vícevrstevná uhlíkatá nanotrubička (angl. multiwalled carbon 

nanotube - MWCNT) má stěny tvořeny několika grafenovými vrstvami. Tato struktura vzniká 

sbalením několika na sobě ležících grafenových vrstev do nanotrubičky, přičemž dochází ke 

vzniku poruch u vnějších vrstev a uspořádanost v kolmém směru na osu trubičky chybí. 

Jednovrstevná uhlíkatá nanotrubička (angl. single walled carbon nanotube - SWCNT) má 

stěny tvořeny pouze jednou grafenovou vrstvou [7]. 
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Obr. 4: Uspořádání atomů uhlíku ve struktuře fullerenu C60 (a) a uhlíkatých 

nanotrubiček (b) [7]. 

Uhlíkaté nanotrubičky (dále jen CNT) jsou nejtvrdší a taky nejvíce tepelně vodivý 

materiál, který byl zatím objeven. Jejich vlastnosti jsou závislé na orientaci trubiček [8], typu, 

rozměrech nebo funkcializaci dané nanotrubičky [4]. Například elektrická i tepelná vodivost 

se mění s její prostorovou orientací [8] a mechanická pevnost jednostěnné nanotrubičky se při 

vakanci jediného atomu uhlíku sníží o 30%. Naopak, vakance uhlíku zvyšují elektrickou 

vodivost uhlíkatých nanotrubiček. Obecně platí, že mechanická pevnost klesá se zvyšujícím 

se počtem stěn nanotrubiček a postupně se přibližuje vlastnostem grafitu [4]. 

Klíčové oblasti existujících a potenciálních aplikací uhlíkatých nanotrubiček zahrnují 

elektroniku, senzory, strukturní materiály, plniva a skladovací materiály. Nejrozvinutější 

oblastní komerční aplikace je užití MWCNT jako plnivo v plastových kompozitech a barvách. 

Schopnost uhlíkatých nanotrubiček se chovat jako vodič a při změně struktury jako polovodič, 

vytváří možnosti pro využití v elektronice nano měřítka. Jejich velmi dobré mechanické 

vlastnosti vzbuzují velký zájem  pro užití ve strukturních materiálech. Uhlíkaté nanotrubičky 

se také blíží ideálnímu zpevňovacímu materiálu díky jejich vysoké pevnosti a mimořádně 

výhodným poměrům plochy povrchu k objemu částic [8]. 

Oblast využití CNT ve stavebnictví má tři hlavní oblasti výzkumu. Patří mezi ně 

uhlíkaté kompozity s tradičními konstrukčními materiály, lana pro užití CNT jako 

konstrukčních prvků a CNT tepelné systémy. První aplikace uhlíkatých nanotrubiček jako 

kompozitu je dána jejich extrémně vysokou pevností, houževnatostí a účinným poměrem 

plochy částice k jejímu objemu. Potenciálním matricemi těchto kompozitů jsou polymery, 

cementy a skla. Výroba delších CNTs, které by mohly být spojovány do lana, by vytvořilo 

možnosti pro aplikace např. visutých mostů, které by díky pevnosti a vysokému modulu 
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pružnosti, by bylo možno navrhovat výrazně delších rozpětí než při stávajících technologiích. 

Tepelná vodivost uhlíkatých nanotrubiček dává prostor pro další aplikace. Vylepšené tepelně 

odolné kompozitní materiály by mohly odvádět teplo rychle od povrchu pryč do chladiče. 

Existuje také možnost vyvinout izolační materiály a tepelné potrubí, které by těžilo z rozdílů 

v tepelné vodivosti mezi trubkami a podél jejich délek. Tyto systémy vytápění by mohly 

nahradit stávající kapalné systémy vytápění podlahy [8]. 
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1.3 Nanokompozity  

Nanokompozity jsou definovány jako materiály, které se skládají ze dvou nebo více 

heterogenních složek, z nichž alespoň jedna svými rozměry přesahuje hodnotu 100 nm [9]. 

Nanokompozity se běžně vyskytují v přírodní formě v kostech nebo ve schránkách 

korýšů. Od 70. let 20. století začaly být intenzivně připravovány a to ve formě polymerních 

nanokompozitů. 

Ve vývoji kompozitních materiálů je kladen důraz na zlepšení mechanických, 

fyzikálních nebo chemických vlastností původního materiálu matrice s využitím vlastností 

přidávaného materiálu plniva. Největší předností nanokompozitních materiálů oproti 

klasickým kompozitním materiálům je skutečnost, že díky vysokému poměru velikosti 

aktivního povrchu k objemu nanočástic, lze stejného nebo i lepšího efektu dosáhnout se 

značně menším hmotnostním podílem aditiv nanočástic [4]. 

Ve stávající technické praxi se využívají tři hlavní skupiny nanokompozitních 

materiálů: 

1. nanokompozity s kovovou matricí, 

2. nanokompozity s keramickou matricí, 

3. nanokompozity s polymerní matricí. 

 

Nanokompozity s kovovou matricí jakou kovové materiály, kterým základní kov dává 

vlastnosti, jako např. tuhost, pevnost a vodivost, a nanostrukturované příměsi, které např. 

zvyšují modul pružnosti a pevnosti, zlepšují odolnost proti otěru a korozi a udržují tyto 

vlastností i za zvýšených teplot. Nejčastěji používané kovové matrice tvoří hliník, titan, měď, 

nikl, železo a jeho slitiny, zatímco nanopříměsi tvoří keramické nanočástice, whiskery nebo 

vlákna boridů, karbidů či nitridu. 

Nanokompozity s keramickou matricí se snaží vylepšit nepříznivé vlastnosti keramiky, 

jako je její křehkost, nepoddajnost, creep nebo elektrická nevodivost. Nanokompozity se 

vytváří jak v celých objemech materiálů, tak i jako tenké ochranné nebo funkční vrstvy. 

Nanokompozity s polymerní matricí jsou jednou z nejdůležitějších komerčních 

aplikací nanotechnologií vůbec a jejich produkce a možnosti využití představují po 

železobetonu druhý nejpoužívanější typ kompozitních materiálů. Prvními nanoplnivy 

polymerních matric byly v 80. letech minulého století jílové polysilikáty, jako např. bentonit 

nebo montmorillonit. V dnešní době se jako plniva využívají i uhlíkaté materiály (jako např. 

grafit, uhlíkatá vlákna, uhlíkaté nanotrubičky, fullereny, nanodiamanty, SiC), dále nanočástice 
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a nanodráty různých oxidů (např. SiO2, Al2O3, TiO2, ZrO2, ZnO), polovodičové materiály a 

kovy. 

Jako ideálním zpevňovacím plnivem se zdají být uhlíkaté nanotrubičky, ale existují 

dva typické problémy pro všechny CNT kompozitní materiály. První je otázka rozptýlení 

CNT v matrici materiálu. Uhlíkaté nanotrubičky mají sklon držet spolu díky van der 

Waalsovým silám, které způsobují, že homogenního rozmístění jednotlivých trubiček je velmi 

těžké dosáhnout [8] a nanotrubičky se uspořádávají do paralelních svazků a provazců. Tento 

jev značně snižuje soudržnost celého kompozitu a jeho pevnost. Z tohoto důvodu je třeba 

CNT plnivo v matrici vhodným způsobem exfoliovat a dispergovat. K tomu se používá řada 

metod příprav jako např. infiltrace monomerních molekul do svazku uhlíkatých nanotrubiček 

a jejich následná polymerace nebo mechanické či ultrazvukové míchání s použitím 

smykových sil a vhodných surfaktantů. 

Druhým problémem je poměrně slabá interakce van der Waalsových sil mezi CNT a 

matricí. Vhodnou funkcializací uhlíkatých nanotrubiček lze dosáhnou zlepšení kohezních 

vlastností nanokompozitu, kde se matrice může chemicky vázat na funkcializovaná místa a 

zlepšit tak celkovou pevnost kompozitu. Druhou variantou může být použití co nejdelších 

nanotrubiček (až několik mm) a zachování jejich paralelního uspořádání. Dociluje se tím 

difúzí monomerů do jejich svazku a polymerací nebo následným zpracováním již vytvořených 

kompozitů buď jednosměrných natahováním, zválcováním rozřezaných vrstev, protlačováním, 

či aplikací silného magnetického pole [4]. 
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2 Stavební materiály 

Již v pravěku lidé hledali způsoby ochrany před povětrnostními vlivy, zejména tam, 

kde se nemohli skrýt či využít jeskyní nebo převisu. První obydlí vznikala z geograficky 

nejdostupnějších materiálů. Na našem území zejména z kamene a dřeva pokrytá listím, kůrou 

stromů nebo kůží lovných zvířat později i hlínou či jílem. V oblasti úrodného půlměsíce se 

brzy objevily i první cihly sušené na slunci a později i pálené. Ve starověkém Řecku a Římě 

používali kromě typických materiálů i kovy, sklo ale také vápno, sádru a Římané pucolánskou 

hlínu [10]. Tyto nové materiály jakoby byly zapomenuty a až po tisíci letech znovu 

objevovány. 

V této práci bude věnována pozornost stavebním látkám, které se nazývají pojiva. 

Důraz bude kladen speciálně na cementy a jejich možnou aplikaci v betonech. Pojiva se 

vyznačují snadnou úpravou do tekuté či kašovité konzistence a následným relativně snadným 

přechodem do konzistence pevné, při kterém dojde k spojení nesoudržných zrn v pevnou, 

kompaktní látku. 

Pojiva lze rozdělit na anorganická a organická. Organická pojiva jako je hlína nebo 

asfalt se ve stavebnictví užívají hojně, ale nejsou tak univerzální jako anorganická. Ty lze 

dělit na vzdušná a hydraulická. Vzdušná pojiva se vytvrzují pouze na vzduchu a nejsou 

voděodolná. K těm nejznámějším se řadí sádra, anhydrid, vzdušné vápno a pojiva hořečnatá. 

Hydraulická pojiva po částečném zatuhnutí na vzduchu jsou schopna tuhnout, tvrdnout a 

dosáhnout stále pevnosti i ve vodě. Tuto vlastnost získají tehdy, obsahují-li hydraulické oxidy. 

Mezi hydraulická pojiva řadíme hydraulické vápno a všechny druhy cementů. Hydraulické 

oxidy (CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3) samy o sobě po smíchání s vodou netvrdnou, musí dojít ke 

styku s látkami obsahujícími CaO, které v nich vyvolávají hydraulické schopnosti a následně 

se tak podílí na tvorbě pevné struktury. Tyto oxidy mohou být obsaženy již v základní 

surovině nebo se k ní přidávají přísady, které tyto oxidy obsahují tzv. hydraulické přísady. 

Mohou být získávány ze zdrojů přírodních, a pak je nazýváme souhrnně pucolány (např. 

pemza, tufy, tras a křemelinu) anebo ze zdrojů umělých (např. vysokopecní granulovaná 

struska, popílky nebo Si - úlet) [11]. 
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2.1 Cement 

Cement je hydraulické pojivo pálené nad mez slinutí (1400 - 1450°C), tj. jemně mletá 

anorganická látka, která po rozmíchání s vodou tuhne a tvrdne v důsledku hydratačních reakcí 

a po zatvrdnutí si zachovává svoji pevnost a stálost na vzduchu i ve vodě [12]. 

Hlavní výhodou cementu je dostupnost surovin takřka po celém světě, nízká cena, 

vysoká pevnost v tlaku, jednoduchá výroba a dostupnost dat a informací o vlastnostech pro 

návrh a výstavbu [13]. 

2.1.1 Historie 

Prof. Joseph Davidovits již od osmdesátých let minulého století předkládá teorii, že 

pyramidy a chrámy Staré Egyptské říše byly odlévány do bednění z aglomerovaného vápence. 

Tento starověký cement (dnes nazývaný geopolymerní) získávali z měkkého vápence 

vyplavovaného vodou smícháním s jílovými minerály, vápnem a natronovou solí. Tato sůl se 

těží z alkalických jezer, jejichž voda obsahuje značné množství sodných solí, např. uhličitan 

sodný, chlorid či síran sodný [14]. 

První písemná zmínka o látce s vlastnostmi dnešních cementů pochází od Římského 

architekta a teoretika Vitruvia z 1. st. př. n. l, kde zmiňuje práškovitý písek, která po smíšení 

s vápnem a kusovým kamenem dodává pevnost stavbám dokonce i pod vodou [15]. 

K znovuobjevení cementu došlo až na počátku 19. století mladým inženýrem Louisem 

Vicatem. Jako první, určil přesně podíl substancí pro vytvoření hydraulického pojiva. Skot 

Joseph Aspdin Vicantovo složení upravil a patentoval jej jako Portlandský cement, neboť mu 

připomínal horninu v Portlandu. Od druhé poloviny 19. století začala jeho průmyslová výroba 

[11]. 

2.1.2 Výroba 

Suroviny pro výrobu cementu se dělí na základní a pomocné. Základní suroviny tvoří 

vápence (cca 80% směsi), slíny a jíly, jílovce a hlíny a korekční jsou křemenný písek, bauxit a 

železné rudy. Pomocné suroviny se přidávají pro intenzifikaci mletí (např. černé uhlí nebo 

etylenglykol) nebo pro snížení teploty výpalu (např. fluorokřemičitany nebo kazivec). 

Výroba cementu může probíhat buď mokrým, nebo suchým způsobem. V současnosti 

se v České republice užívá pouze suchý způsob. Odstřelený vápenec je převezen do 

cementárny, drcen spolu s dalšími surovinami na velikost 20-30mm. Jsou přidány korekční 

suroviny a provedena predhomogenizace a předsušení. Dále se směs mele na moučku a 

v surovinném mlýnu probíhá dosušování. Slínek se vypaluje v rotační peci nad mez slinutí 
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(1400-1450°C) a poté chladí. Slínek se nechává odležet v slínkovém sílu. Později se ještě 

mele spolu s regulátorem tuhnutí. Uskladnění probíhá v cementových silech, odkud se 

přesunuje k balení a expedici [11]. 

Cementová malta se vyrábí v cementárně nebo přímo na staveništi. Skládá 

se ze základních přísad - cementu, vody a písku, a přísady, jako mohou být plastifikátory, 

ztekucovače či zpevňující materiály (např. uhlíkaté nanotrubičky). 

2.1.3 Druhy cementů 

Cementy pro obecné použití dělíme podle normy ČSN EN 197-1 do pěti základních 

skupin. Nejběžnějším je portlandský cement (označován CEM I). Dále se používají cementy 

portlandské směsné (CEM II), vysokopecní (CEM III), pucolánové (CEM IV) a směsné 

(CEM V) [12]. 

Pevnost cementu v tlaku po 28 dnech hydratace, zkoušenou podle ČSN EN 196-1 se 

vádí za druhovým označením [16]. V České republice se v dnešní době vyrábějí cementy 

pevnostních tříd 32,5; 4,2,5; a 52,5. Pokud má cement vysokou počáteční pevnost, následuje 

za pevnostní třídou písmeno R, pro normální tuhnutí písmeno N a písmeno L pro nízkou 

počáteční pevnost (pouze u CEM III) [11]. 

2.1.4 Složení cementu 

Portlandský slínek je tvořen více než 20 minerálními fázemi, ale rozhodujícími pro 

výsledné vlastnosti cementu jsou pouze čtyři hlavní sloučeniny: alit (C3S), belit (C2S), C3A - 

amorfní fáze a celit (C4AF) [11]. 

Reakci silikátových složek C3S a C2S lze zjednodušeně vyjádřit mechanismem: 

 

   
   

                          (1) 

 

kde CH je hydroxid vápenatý tzv. portlandit a H je cementářská zkratka pro vodu H2O. 

Kalcium silikát hydrát C-S-H je hlavním nositelem pevnosti zatvrdlého cementu a má 

jehlicovitý charakter. C-S-H je často nazýván tobermoritovým gelem podle jeho podobnosti 

přírodnímu minerálu tobermoritu. To je však pouze jedna z možných sloučenin, které jsou 

velmi těžko identifikovatelné. Hlavními složkami C-S-H jsou alit a belit, jejichž obsah 

dosahuje až 75 hm. % cementu. 
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Alit je nejdůležitější slínkový materiál, protože jeho obsah ovlivňuje rychlost tvrdnutí, 

hydratační teplo a pevnosti (zejména počáteční) cementu. Pro belit je typický pomalejší, ale 

déle trvajícím růste pevnosti s menším vývinem hydratačního tepla [11]. 

Aluminátová a ferrialuminátová fáze tvoří spojovací hmotu mezi krystaly alitu a belitu 

a jejich reakci lze vyjádřit zjednodušeným mechanismem: 

 

   
    

                        (2) 

 

kde H je cementářská zkratka pro vodu H2O. 

Tyto mineralogické složky reagují v cementu nejrychleji, avšak k pevnosti přispívají 

velmi málo, což je dáno jejich lupínkovým charakterem. Z důvodu udržení dobré 

zpracovatelnosti je potřeba přidávat regulační složku. Nejčastěji se ke zpomalení procesu 

tuhnutí používá síran vápenatý ve formě sádrovce či anhydritu. To však způsobuje vznik zcela 

jiného reakčního mechanizmu, kde konečným produktem je hydrát síranohlinitanu 

vápenatého, nazýván podle přírodního minerálu ettringit. 

Ettringit vzniká po prvních minutách smíšení cementu s vodou a jehlicovými krystaly 

obaluje zrna C3A a C4AF a zabraňuje tak jejich spontánní reakci s vodou za vzniku plochých 

krystalů C-A-H a C-A(F)-H. Množství přísady pro regulaci tuhnutí se pohybuje v rozmezí 

3,5  -  4 % hmotnosti cementu. Trikalciumaluminát (C3A) prezentující aluminárovou fázi se 

vyznačuje zvýšenou reaktivností s vodou, rychlým tuhnutím a tvrdnutím a rychlým vývojem 

hydratačního tepla. Zvýšený obsah C3A negativně ovlivňuje odolnost cementu vůči 

síranovým vodám a má také vliv na jeho objemové změny. Ferrialuminátová fáze je 

zastupována zejména tetrakalciumaluminoferritem C4AF, který je charakteristický 

pomalejším růstem pevnosti a nižším vývojem hydratačního tepla. 

Kromě hlavních slínkových minerálů obsahuje portlandský slínek vedlejší složky. 

Volné vápno CaO vzniká rozpadem C3S nebo jako zbytek ze směsi surovin a je označováno 

jako nedopal. Jeho obsah by měl být menší než 2,5%, jinak hrozí rozpad slínku v důsledku 

objemových změn při hydrataci. Obsah volného oxidu hořečnatého MgO větší než 2% je 

nežádoucí z důvodu jeho opožděné reakce s vodou a následných objemových změn[11]. 

Přehled hlavních složek portlandského slínku a jejich vlastností je uveden v Tabulce 1. 
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Tabulka 1:  Přehled hlavních složek v cementářském slínku [11]. 

Název Vzorec Označení 
Zastoupení 

(%) 

Hydratační 

teplo (kJ.kg
-1

) 

Rychlost 

hydratace 

Trikalciumsilikát C3S alit 37 - 75 500 rychlá 

Dikalciumsilikát C2S belit 5 - 40 250 střední 

Trikalciumaluminát C3A amorfní fáze 3 - 15 910 
velmi 

rychlá 

Tetrakalciumaluminát 

ferit 
C4AF 

brownmillerit 

(celit) 
9 - 14 420 rychlá 

Oxid vápenatý CaO volné vápno < 4 1160 pomalá 

Oxid hořečnatý MgO periklas < 6 
 

pomalá 

 

2.1.5 Zkoušky cementu 

Zkušební postupy jsou popsány normou ČSN EN 196. Mezi nejdůležitější zkoušky 

cementu patří stanovení pevnosti (ČSN EN 196-1) [16]. 

Postup zahrnuje stanovení pevnosti cementové malty v tříbodovém ohybu a v tlaku 

na zkušebních tělesech o rozměrech 40 x 40 x 160 mm. 

Zkušební malta se připraví smícháním 450±2 g cementu, 1350±5 g normovaného 

písku plynulé granulometrie a 225±1 g vody.  Do míchačky se nejprve vlije voda a přidá 

se celé množství cementu při nízké rychlosti míchání a po 30s se za chodu do míchačky sype 

písek po dobu 30s. poté se míchání nastaví na vysokou rychlost po dalších 30s. Na 1,5 minuty 

se míchačka zastaví a během prvních 15 sekund se setře gumovou stěrkou všechna malta, 

která ulpěla na stěnách nádoby. V míchání se pokračuje vysokou rychlostí následující 1 

minutu. Po ukončení míchání se cementová malta plní do formy s nadstavcem. Tyto formy 

jsou umístěny na zhutňovacím stolku a hutněny po dobu 120 s. Forma se doplní a znovu 

zhutní. Po dokončování hutnění se přebytečná malta odstraní a povrch zkušebních těles se 

zarovná s horním okrajem formy (Obr. 5). Na formu se položí skleněná destička (síly 6 mm 

a rozměrech 210 x 185 mm) a forma se vloží do vlhkostní skříně. 



18 

 

 

Obr. 5: Způsob stírání (pilovitým pohybem) [16]. 

Pro zkoušení po 24 h smí být vyjmuty zkušební tělesa z forem nejdříve 20 minut 

před zkoušením. Pro zkoušky po více jak 24 h mohou být zkušební tělesa vyjmuty 

ze zkušebních forem po 20 až 24 h od výroby. Tělesa pro vodní uložení se označí a uloží 

do vody o teplotě 20 ± 1 °C. Trámečky se uloží na rošty dostatečně daleko od sebe. Na jeden 

trámeček se počítá 1 l vody a hladina musí sahat min. 2cm nad povrch trámečků. Vyjmutí 

z vody může být uskutečněné max. 15 min před zkouškou. Vzorky se otřou vlhkou tkaninou 

a zváží. 

Zkoušky pevnosti se provádějí pro vzorky různého stáří (počítá se od okamžiku 

rozmíchání cementu s vodou) a je třeba je provést v časových rozmezích: 24 h ± 15 min, 48 h 

± 30 min, 72 h ± 42 min, 7 dnů ± 2 h a více než 28 dnů ± 8 h. 

Pro zkoušku pevnosti v ohybu (Obr. 6) se trámeček umístí kolmo na směr plnění 

do zkušebního stroje a nárůst síly se postupně zvyšuje rovnoměrnou rychlostí 50 ±10 N.s
-1

 

až do zlomení vzorku. Poloviny se uchovají ve vlhku do doby zkoušky pevnosti v tlaku. 

Pevnost v ohybu Rf se vypočítá podle vzorce: 

 

Rf  
3

2
 
Ff l

b
3        [MPa]           (3) 

 

kde b je délka boční strany průřezu trámečku [m], Ff je lomové zatížení vynaložené na střed 

trámečku [N] a l je vzdálenost lomových podpěr [mm]. 
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Obr. 6: Uspořádání zatížení pro stanovení pevnosti v ohybu [16]. 

 

Zkouška pevnosti v tlaku se zkouší na zlomcích trámečků po zkoušce pevnosti 

v ohybu. Očištěné zlomky se vystředí bočními plochami v rozmezí ± 0,5 mm na destičkách 

zkušebního stroje a délkově se orientují tak, aby koncové plochy trámečku přesahovaly 

přibližně o 10 mm destičky, případně pomocné destičky (Obr.7). Zatížení se zvyšuje 

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

 až do porušení. Pevnost 

v tlaku Rc se vypočítá podle vzorce: 

 

    
  

     
       [   ]        

     (4) 

 

kde Fc je nevyšší zatížení při porušení [N] a 1600 představuje plochu destiček (40 mm x 40 

mm) [mm
2
]. 

 

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

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

průměru, musí se hodnota vyřadit a musí se spočítat nový aritmetický průměr ze zbylých pěti 

hodnot. Pokud by došlo k odchylce 10% u více než jednoho vzorku je zkouška neplatná [16]. 
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Obr. 7: Příklad přípravku pro zkoušení pevnosti v tlaku: 1. kličkové ložisko, 2. 

pohyblivá část, 3. vratná pružina, 4. kulové uložení zkušebního stroje, 5. horní tlačená 

deska zkušebního stroje, 6. kulové uložení přípravku, 7. horní tlačená destička 

přípravku, 8. zkušební těleso, 9. Dolní tlačená destička, 10. spodní deska přípravku, 

11. spodní deska zkušebního stroje [16]. 
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2.2 Beton 

Beton je nejrozšířenější stavební materiál. Jedná se o uměle vytvořený kompozit, 

vzniklý ztvrdnutím směsi základních složek - pojiva, plniva, vody, vzduchu, přísad a příměsí. 

V této práci bude nazýván betonem beton cementový, což je materiál ze směsi 

cementu, hrubého a drobného kameniva, vody s přísadami a příměsemi nebo bez nich, který 

získá své vlastnosti hydratací cementu. 

2.2.1 Historie 

Starověký předchůdce betonu podle Plinia existoval už v starověkém Egyptě, kde 

podle jeho teorie existovaly sloupy z umělého kamene. Také Féničané používali malty 

z vápna a tufu na stavby pro zásobování vodou. Řekové ve 2. století př. n. l. začali používat 

nový druh zdiva, jimi nazývaný emplekton. Zeď byla tvořena dvěma stěnami z tesaného 

kamene (forma ztraceného bednění) a mezeru mezi mini vyplňovala malta (skládající se 

z hydraulického pojiva a písku) důkladně promíchána s drceným kamenem nebo štěrkem. 

Současně s rozvojem cementu v první polovině 19. století nacházel beton stále širší 

využití, ale jeho doménou byly vodní stavby. Po patentování železobetonu J.Monierem(1823 - 

1906) a jeho propagování F. Hennelzebiquem (1842 - 1921) začaly betonové konstrukce 

pronikat do širších sfér [17]. 

Vyššího stupně kvality bylo dosaženo ve dvacátém století zefektivněním výroby a 

vývoje. V 70. letech se začaly používat vysokopevnostní betony, dnes už jsou známy i 

ultravysokopevnostní betony. Také vynález samozhutnitelného betonu přispěl k rozšíření jeho 

použítí. Vývoj stále pokračuje a nejen v oblasti technologie zpracování, ale také v zkoušení 

nových příměsí a plniv, jako např. výroba lehkého betonu nahrazováním kameniva za lehké 

materiály jako liapor, perlit nebo strusku či zpevňováním cementové matrice pomocí drátků, 

uhlíkových vláken nebo uhlíkatých nanotrubiček. 

2.2.2 Výroba 

K dosáhnutí požadované pevnosti betonu, obsahu vzduchu, odolnosti proti mrazu 

a průsaku vody, musí být přesně dodržen poměr dávkování jednotlivých složek, které se říká 

receptura. Každá receptura musí být odzkoušena nejen laboratorně, ale i v provozu na 

betonárně. 

Postup výroby schematicky popisuje Obr. 8. Do míchacího jádra jsou v přesném 

poměru dávkovány jednotlivé frakce kameniva (písek, štěrkopísek, štěrk), cement a příměsi. 
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Současně je přidávána voda a přísady. Po určité době jsou všechny suroviny dokonale 

smíchány. Poté se domíchávací jádro otevře a čerstvý beton putuje do autodomíchávače, který 

ho již dopraví na stavbu. Obecně platí, že doba přepravy betonu by neměla přesáhnout 60 min. 

 

Obr. 8: Schéma výroby betonu [17]. 

2.2.3 Vlastnosti 

Beton je kompozitní, pevná, ale křehká stavební látka neschopná větších deformací. 

Při dlouhodobém zatížení vykazuje pružně plastické vlastnosti, ale při rychlém zatížení na 

mez pevnosti vykazuje křehký lom. Je zásadité povahy a proto v něm neprobíhají kyselé 

reakce. Této vlastnosti se využívá při ochraně výztuže před korozí. Beton odolává výborně 

tlaku, má však malou únosnost v tahu a smyku [17 ]. Proto, se pracuje hlavně na zlepšení jeho 

tahových vlastností. Nejvíce používané jsou drátky a vlákna, která přenášejí tahové namáhání. 

Vlastnosti betonu lze rozdělit do čtyř skupin [18]: 

 mechanické vlastnosti - pevnost v tlaku, v příčném tahu, v tahu za ohybu, a 

ve smyku, 

 deformační vlastnosti - vlastnosti související se změnou objemu působením 

vnějších sil (modul pružnosti, dotvarování) nebo působením vnitřních sil 

(smrštění); 

 permeabilita betonu (propustnost) – popisuje pohyb media nebo toku energie 

(vodotěsnost, vzlínavost, nasákavost, průvzdušnost, tepelná a elektrická 

vodivost) 

 trvanlivost betonu – tj. odolnost proti působení vnějších sil a vlivů 

(mrazuvzdornost, ohnivzdornost, odolnost proti korozi betonu a oceli,…). 

Pevnost betonu je nejdůležitější vlastností. Je přímo závislá na vlastnostech cementu, a 

nepřímo na vlastnostech kameniva, množství vody, způsobu zpracování, dopravy a 
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ošetřování [18]. Beton se označuje značkou C (ang. concrete) a dále dvěma čísly. Tyto čísla 

udávají pevnost krychelnou a válcovou (např. C20/25) [19]. 

2.2.4 Složky betonu  

Složky betonu lze rozdělit na základní, to jsou voda, cement a kamenivo, dále jsou to 

složky doplňkové - přísady, jejichž obsah je do 5hm% cementu a příměsi, což jsou práškovité 

látky. Další složkou betonu mohou být výztuže a to jedna výztuž betonářská (pruty, sítě), 

předpjatá výztuž, či rozptýlená výztuž ve formě drátků či vláken. 

Požadavky na základní složky jsou dány požadovanými vlastnostmi výsledného 

betonu. Vodní součinitel je podíl množství hmotnosti vody a hmotnosti cementu: 

 

 

 
  

             

                 
      [ ]            (5) 

 

Běžné hodnoty vodního součinitele se pohybují mezi 0,32 - 0,70. S rostoucím číslem 

roste pórovitost cementového kamene a klesá jeho pevnost a vodotěsnost. 

Používané přísady lze rozdělit na plastifikační přísady, které způsobují vyšší 

pohyblivost betonu v důsledku snížení tření mezi zrny, superplastifikační přísady s velmi 

silným účinkem vedoucím k zvýšení tekutosti, provzdušňující přísady, které zvyšují odolnost 

betonu proti střídavému zmrazování a rozmrazování a přísady zpomalující tuhnutí, které brzdí 

proces hydratace cementu tak, že se tyto látky adsorbují na povrch C3S a C3A a prodlužují tak 

dobu zpracovatelnosti betonu, snižují riziko tvorby trhlin při nedostatečném ošetřování betonu 

a eliminují ohřívání masivních betonových konstrukcí vlivem hydratačního tepla. 

Příměsi jsou do betonu přidávány pro zlepšení některých jeho vlastností v čerstvém 

nebo ztvrdlém stavu a rozlišujeme dva druhy. Příměsi I. druhu jsou téměř inertní a neúčastní 

se hydratace (např. kamenná moučka, mletý vápenec či dolomit) a jejich cílem je pouze 

zlepšit zpracovatelnost, zajistit tak vyšší hutnost a následně delší trvanlivost. Příměsi II. druhu 

jsou látky s pucolánovými nebo latentně hydraulickými vlastnostmi (např. popílek, křemičitý 

úlet či struska) [17]. 
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3 Současné užití nanomateriálů ve stavebnictví 

Jako reakce na nově vznikající aplikace nanotechnologií, začal také stavební průmysl 

hledat cestu ke zlepšení konvenčních konstrukčních materiálů využitím široké palety 

vyráběných nanomateriálů. Nejrůznější druhy nanomateriálů mohou zlepšovat důležité 

charakteristiky konstrukčních materiálu jako je pevnost, odolnost, trvanlivost či křehkost, 

anebo zajistit materiálu užitečné vlastnosti jako např. tepelně izolační, samočistící či anti 

mlžící. 

I přes poměrně vysoké ceny nano dostupných produktů se jejich užití v konstrukčních 

materiálech zvyšuje. Je to způsobeno vysoce cennými vlastnostmi dosahovanými při relativně 

nízkému poměru aditiv (nanostrukturovaných přísad, plniv), obrovským vývojem nových 

aplikací s vynikajícími vlastnostmi a v neposlední řadě stále snižujícími se cenami základních 

nanostrukturovaných materiálů při zvětšování objemu jejich produkce [20]. 

3.1 Nátěry a barvy 

Ze všech „nanoproduktů“ zaváděných do stavebnictví, byly nátěry a barvy zatím 

nejúspěšnější v dobývání místa na trhu. Mezi hlavní důvody patří, že nanočástice lépe reagují 

s podkladovým povrchem, proniknou hlouběji, lépe pokryjí či zvýší povrchovou interakci. 

Další výhodnou vlastností nanočástic je transparentnost pro viditelné světlo a od toho se 

odvíjí použití pro oblasti materiálů dosud netransparentních. 

Nové povrchové systémy, pro téměř každý povrch od plastu po ocel, mají různé 

vlastnosti. Nástěnné nátěry mohou mít antibakteriální účinky přidáním TiO2, ZnO nebo Ag. 

Oxidy titanu, nebo méně často zinku, mají navíc ještě dezodorační a samočistící schopnosti 

[21]. Tyto fotokatalytické nátěry po kontaktu s ultrafialovým zářením (složka slunečního 

světla), reagují s organickými mikročásticemi a rozkládají je na oxid uhličitý a vodu. Mohou 

být naneseny na nejrůznější povrchy a materiály [6]. Uplatnění nacházejí v oblasti funkčních 

nátěrů fasád, ale i interiérů, především kuchyní, koupelen či nemocnic. 

Nátěry dřeva proti poškrábání na bázi SiO2 či Al2O3 byly vyvinuty pro exteriérové 

použití na zdi a fasády, ale jejich vlastnosti jsou výhodné i pro podlahy a nábytek v interiéru, 

z důvodu voděodolnosti, odolnosti proti poškrábání a UV ochraně [21]. 

Kromě nanopovlaků skel samočistících, fotokatalytických, tepelně odolných, 

antireflexních a anti mlžících, probíhá rovněž vývoj v oblasti kontroly vnitřního prostředí 

z hlediska vnikání infračerveného a viditelného světla. Byla nalezena dvě řešení. Pasivní 

kontrola, která spočívá ve formě tenkého filmu, který neustále působí, zatímco aktivní 
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kontrola vnitřního klimatu využívá termochromní, fotochromní či elektrochnomní technologie, 

které reagují na teplotu, intenzitu světla nebo elektrického napětí změnou jejich absorpce 

infračerveného světla s cílem udržet budovu chladnou [21]. Silikátové nanovrstvy vlisované 

mezi dva skleněné panely zajištují protipožární odolnost[20]. 

3.2 Izolační materiály 

Izolační materiály mezi nanoprodukty zaujímají trochu zvláštní roli ve smyslu, že tyto 

materiály často neobsahují nanočástice, ale jsou vyrobeny z nanopěny (nebo aerogelu), 

nanobublin či nanootvorů. Zvláště z bezpečnostního hlediska jsou tyto materiály příznivé, 

neboť při práci s nimi nehrozní žádná nanospecifická zdravotní rizika [21]. 

Nanoporézní izolační materiály jako aerogely a určité polymerní nanopěny mohou být 

2 až 8 krát efektivnější než tradiční izolační materiály. Aerogely, dostupné na trhu pro 

tepelnou izolaci, jsou nejčastěji na bázi oxidu křemičitého či uhlíku a přibližně 96% jejich 

objemu zaujímá vzduch. Velkou výhodou těchto tepelných izolací je požární odolnost [21].  

3.3 Cementy a betony 

Betony v dnešní době vykazují velmi dobré vlastnosti v kombinaci s nízkou cenou a 

dostupností surovin, jsou velkou výzvou pro jakoukoli úspěšnou aplikaci nanotechnologií 

v této průmyslové oblasti. 

V současné době se nanočástice užívané v cementových a betonových materiálech 

soustředí téměř výhradně na nanočástice TiO2 a křemenný prach. TiO2 absorbuje UV světlo a 

je užíván jako vrstva chránící proti UV degradaci [21]. Některé jeho formy jsou 

fotokatalytické a pod zdrojem UV světla rozkládají organická znečistění jako např. řasy, 

plísně, spóry, viry, bakterie, oxidy dusíku atd [6]. Aplikace je možná téměř pro každý povrch, 

u kterého požadujeme ochranu před UV paprsky, samočistící schopnosti anebo má pomáhat 

snižovat znečistění ovzduší. Obě přísady se používají v malých množstvích nebo ve 

dvouvrstevném systému a to pouze pokud jsou opravdu vyžadovány již zmíněné vlastnosti 

z důvodů vysokých cen těchto materiálů. 

Křemenný prach zhutňuje beton, dělá ho pevnější a odolnější vůči alkalickým 

povrchům, jakým je např. mořské prostředí.  Také může být přidán do betonu jako stabilizátor 

plniv, proti poškrábání povrchu anebo do požárně odolného skla [21]. Ještě lepších 

mechanických vlastnosti dosahují betony s příměsemi nano-SiO2. Např. bylo pozorováno 

zvýšení pevnosti v tlaku po 28 dnech o 26 % při přidání 10 hm. % nano-SiO2, v porovnání 

s 10 % nárůstem při použití 15 hm. % křemenného prachu [25]. 
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Tyto produkty se již na trhu vyskytují, stejně jako realizace. Nejčastěji se jedná 

o aplikace zdí v exteriéru, tunelů, betonových podlah, tašek, betonových panelů, plastik 

a cementových stěrek [21], ale také např. i realizace kostelu „ Jubilee Church“ v Římě z roku 

2002 [25]. 

Bohužel není známo aktuální užívání betonu zpevněného uhlíkatými nanotrubičkami 

z důvodu vysoké ceny a obtížné disperze nanotrubiček v matrici [21]. 

V Tab. 2 jsou uvedeny v současnosti nejčastěji využívané nanostrukturované materiály. 

Je patrné, že užitné vlastnosti jsou širokospektrální přesto, že se ve většině případů jedná spíše 

o zvýšení mechanických vlastností v běžných stavebních materiálech. 

 

Tabulka 2: Příklady užití nanomateriálů v konstrukcích [20]. 

Nanomateriály Konstrukční materiály Předpokládané benefity 

Uhlíkaté 

nanotrubičky 

beton mechanická stálost, prevence trhlin 

keramika 
zlepšení mechanických a tepelných 

vlastností 

nanoelektromechanické 

systémy 

sledování strukturního zdraví v reálném 

čase 

solární buňky efektivní elektronové zprostředkování 

SiO2 nanočástice 

beton zlepšení mechanické pevnosti 

keramika 

 

chladící médium, přenos světla, požární 

odolnost 

okenní skla žáru odolné, antireflexní vlastnosti 

TiO2 nanočástice 

cement 
rychlá hydratace, zvýšený stupeň 

hydratace, samočistění 

okenní skla, zrcadla 
extrémní hydrofobie, anti mlžící, 

odolnosti proti špíně 

solární buňky užitečná výroba elektriky 

Fe2O3 nanočástice beton 
zvýšení pevnosti v tlaku, 

otěruvzdornosti 

Cu nanočástice ocel 
svařitelnost, odolnost proti korozi, 

tvářitelnost 

Ag nanočástice povlaky, barvy biocidní aktivita 
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4 Vlastnosti nových stavebních materiálů 

V následující kapitole budou shrnuty dosavadní poznatky vyplývající z vědeckého 

výzkumu věnovanému strukturním a mechanickým vlastnostem cementových kompozitních 

materiálů. Pozornost bude zaměřena na sledování vlivu různých strukturních typů uhlíkatých 

nanotrubiček v cementových kompozitech. 

4.1 Strukturní vlastnosti 

Jendou z nejdůležitějších vlastností materiálu je propustnost, která je závislá na 

pórovitosti. Tato vlastnost určuje charakteristické chování materiálu jako je vodotěsnost, 

nasákavost či mrazuvzdornost. Zvýšením měrné hmotnosti, tj. snížením celkové pórovitosti, 

se vytváří podmínky pro delší trvanlivost cementových směsí, ale hlavně betonu. Hustší a 

odolnější povrch zabrání pronikání solí, oxidů a především vlhkosti, což způsobí prodloužení 

životnosti konstrukce a u železobetonů, ochraňuje betonovou výztuž před korozí. 

Vlivem chování vícevrstevných uhlíkatých nanotrubiček na pórovitost a 

mikrostrukturu u materiálů na bázi cementu se zabývala vědecká práce [13]. 

Strukturní vlastnosti byly zkoumány na Portlandském cementu typu CEM I s velikostí 

částic v rozmezí 1-50µm. 

Vícevrstevné uhlíkaté nanotrubičky (dále MWCNTs), o průměru přibližně 50 nm a 

délky více než 500 nm, byly použity jako přísada v množství 0,5 a 1 hm % cementu. 

Hmotnostní složení cementové kaše je zobrazeno v Tabulce 3. 

 

Tabulka 3:  Složení cementových směsí [13]. 

Směs 
Hmotnostní podíl (hm. % cementu) 

CEM I MWCNTs voda 

CEM I 100 0 50 

0,5% MWCNTs 100 0,5 50 

1 % MWCNTs 100 1 50 

 

Z důvodu dosažení vysoké homogenity materiálu byly MWCNTs nejdříve smíchány 

s vodou a po dobu 1 hodiny vystaveny působení ultrazvuku. Po přidání portlandského 

cementu byly vytvořeny cementové kaše, které byly nality do forem, uhlazeny a zabaleny 

plastovou folií (viz kapitola 2.1.5 Zkoušky cementu). Po 24 hodinách byly formy odstraněny 
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a vzorky vloženy do vody na 28 dní.  Před zkoušením byly rozdrceny a sušeny v troubě 24h 

při teplotě 60°C. 

Výsledky testu pórovitosti automatickým rtuťovým porozimetrem (ang. Mercury 

intrusion porosimetry – MIP) představuje Tab. 4. 

 

Tabulka 4:  MIP analýza směsí CEM I – MWCNTs po 28denním tvrdnutí [13]. 

Směs 
Celkový objem pórů 

(cm
3
.g

-1
) 

Celková pórovitost 

(%) 

Celková plocha povrchu 

pórů (m
2
.g

-1
) 

CEM I 0,1717 27,1740 31,4562 

0,5 % MWCNTs 0,1494 25,5226 25,3531 

1 % MWCNTs 0,1422 22,7398 24,3459 

 

Výsledky ukazují, že celkový objem pórů těchto směsí byl snížen při zvýšení obsahu 

MWCNTs. Ve směsi o 1 hm % MWCNTs bylo naměřeno nejmenší množství celkového 

objemu pórů (0,1422 cm
3
.g

-1
) ve srovnání s kontrolním vzorkem (0,1717 cm

3
.g

-1
). 

Celková pórovitost čistého portlandského cementu byla naměřena 27,2 %. Pro 

portlandský cement s 0,5 hm % a 1 hm % MWCNTs byla naměřena celková pórovitost 25,5% 

a 22,7% (Obr. 9). Dále bylo zjištěno, že celková plocha povrchu pórů se zmenšovala 

s rostoucím obsahem MWCNTs. 

 

 

Obr. 9: Graf celkové pórovitosti cementových směsí (%)[13]. 

 

Obr. 10 prezentuje velikostní rozdělení pórů nebo změnu dV/dlogD s průměrem pórů 

čistého portlandského cementu a s přísadou vícevrstevných uhlíkatých nanotrubiček.  
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Distribuci pórů je možno rozdělit na póry o velikosti větší než 50 nm (makropóry) a 

menší než 50 nm (mesopóry). I když průměr pórů vzorků je srovnatelný, pro směsi s obsahem 

MWCNTs byly zjištěny lepší výsledky poměru dV/dlogD než v případě čistého 

portlandského cementu. 

 

Obr 10:  Velikostní rozdělení pórů [13] 

 

Z výsledků lze konstatovat, že přídavek vícevrstvých uhlíkatých nanotrubiček zlepšuje 

velikostní rozdělení pórů a snižuje pórovitost. 
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4.2 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti zahrnující pevnost v tlaku, v příčném tahu, v tahu za ohybu, a 

ve smyku jsou nejdůležitější vlastnosti cementových materiálů. Vzhledem k tomu, že pevnost 

cementu je omezena jeho optimální koncentrací a při zvyšování jeho obsahu už nenarůstá, ale 

mírně klesá [25], je snaha najít jiné možnosti, jak ji zvýšit. Cílem vývoje nových materiálů, je 

nalézt vhodnou kompozitní složku, který by cementovou matrici zpevnila, ale zároveň 

negativně neovlivnila její další vlastnosti. Takovým to materiálem se zdají být uhlíkaté 

nanotrubičky. 

Mechanickými vlastnostmi a mikrostrukturou cementových kompozitu obsahující 

povrchově upravené vícevrstevné uhlíkaté nanotrubičky se věnoval výzkum [22]. 

Pro experiment byl použit běžný portlandský cement CEM I a účinky vyčištěných 

vícevrstvých uhlíkatých nanotrubiček délky 0,5 - 500 µm a průměru 10 - 30 nm byly 

srovnávány s povrchově neošetřenými izotropními uhlíkovými vlákny o délce 6 mm a 

průměru 10 - 14 µm. 

Pro testování byly vytvořeny 3 vzorky: první kontrolní vzorek cementové malty 

portlandského cementu (dále PCC), byl připraven z vody, cementu a písku, druhá směs byla 

připravena z cementové malty a 0,5 hm % uhlíkových vláken s přídavkem 0,4 hm % metyl 

celulózy a 0,13 hm % odpěňovače pro lepší disperzi (dále PCCF) a poslední vzorek 

cementové malty obsahující 0,5 hm % uhlíkatých nanotrubiček (dále PCNT), které byly 

zhomogenizovány pomocí ultrazvuku a kyselin. Všechny cementové malty byly smíchány ve 

stejném poměru vody, cementu a písku (Tab. 5). 

 

Tabulka 5:  Složení vzorků pro testování [22]. 

Složky 
Poměr obsahu 

voda/cement/písek 

Uhlíková 

vláka 

(hm %) 

Uhlíkaté 

nanotrubičky 

(hm %) 

Metyl 

celuloza 

(hm %) 

Odpěnovač 

(hm %) 

PCC 0,45 : 1 : 1,5 0 0 0 0 

PCCF 0,45 : 1 : 1,5 0,5 0 0,4 0,13 

PCNT 0,45 : 1 : 1,5 0 0,5 0 0 

 

Po zamíchání jednotlivých cementových malt, bylo s vzorky nakládáno dle postupů 

pro zkoušení cementů (viz kapitola 2.1.5 Zkoušky cementu). 
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Zkouška pevnosti v tlaku a v ohybu byla provedena po 28 dnech a její výsledky 

zobrazuje Tab. 6. Bylo pozorováno, že použitím uhlíkatých nanotrubiček může být zlepšena 

pevnost v tlaku i v ohybu. V tomto případě činil nárůst pevnosti v tlaku o více než 19%, 

zatímco pevnost v ohybu až o 25%. Také příměs uhlíkových vláken zlepšila pevnost v ohybu 

a to o 22%, ale pevnost v tlaku byla nižší. 

 

Tabulka 6:  Pevnosti v tlaku a v ohybu pro zkušební vzorky [22]. 

Směs Pevnost v tlaku (MPa) Pevnost v ohybu (MPa) 

PCC 52,27 ± 1,4 % 6,69 ± 1,5 % 

PCCF 47,51 ± 3,1 % 8,14 ± 2,6 % 

PCNT 62,13 ± 2,3 % 8,37 ± 2,1 % 

 

Obr. 11 prezentuje diagram závislosti napětí na deformaci pro tyto cementové 

kompozity. Lze pozorovat, že užití uhlíkatých nanotrubiček může také zlepšit schopnost 

deformace cementu a vést k znatelnému navýšení bodu porušení. Přestože uhlíková vlákna 

snížila pevnost v tlaku, bod napětí při porušení má výrazně lepší hodnoty. 

 

 

Obr. 11: Grafické vyjádření pevnostních vlastností jednotlivých vzorků [22]. 

 

Obr. 12 demonstruje, že uhlíkaté nanotrubičky fungují jako mosty při přenášení napětí 

přes póry a trhliny. Kromě toho, ošetřené uhlíkaté nanotrubičky jsou pevně zabalené v C-S-H, 

což znamená, že je dosaženo vysoké vazebné síly mezi uhlíkatými nanotrubičkami a 

cementovou matricí. Neupravená uhlíková vlákna mohou rovněž působit jako přenašeče 

napětí přes póry, nicméně síla spojení mezi vlákny a cementovou matricí může být nižší 

z toho důvodu, že vlákna nebyla povrchově ošetřena (Obr. 13). 
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Obr. 12: Charakteristický SEM snímek uhlíkatých nanotrubiček (šipky) v cementové 

matrici [22]. 

 

 

Obr. 13: Charakteristický SEM snímek uhlíkových vláken (šipky) v cementové 

matrici [22]. 

 

Vzorky byly dále použity pro měření pórovitosti a distribuci velikosti pórů pomocí 

rtuťového porozimetru (MIP) a výsledky měření představuje Tabulka 7. Bylo sledováno, že 

užití uhlíkatých nanotrubiček snižuje pórovitost cementu a redukuje celkový objem pórů.  

Při obsahu 0,5 hm. % uhlíkatých nanotrubiček, PCNT mělo celkovou pórovitost 

10,8 %, což je o 64 % méně než PCC. Navíc, objem makropórů PCNT(d ≥ 50 nm) činil pouze 

1,47 % z celkového objemu, tj. o 82 % nižší než u kontrolního vzorku PCC. Tyto výsledky 

naznačují, že uhlíkaté nanotrubičky působí jako výplň dutin. 

Naopak u vzorku obsahující 0,5 hm. % uhlíkatých vláken činil nárůst celkové 

pórovitosti oproti kontrolnímu vzorku 31 %. Makropóry PCCF dosahovaly hodnot pórovitosti 

až 9,89 %, přibližně 2,7 krát více než u PCC. 
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Tabulka 7:  MIP analýza pórovitosti vzorků po 28 dnech [22]. 

Vzorek 

Celkový objem 

pórů 

(ml.g
-1

) 

Pórovitost 

(2nm < d <5µm) 

( %) 

Pórovitost 

( d < 50 nm) 

( %) 

Pórovitost 

( d ≥ 50 nm) 

( %) 

PCC 0,0737 ± 8,4 % 17,76 ± 9,2 % 15,09 ± 9,1 % 2,67 ± 8,7 % 

PCCF 0,1097 ± 6,5 % 23,37 ± 6,8 % 13,48 ± 5,6 % 9,89 ± 6,6 % 

PCNT 0,0445 ± 7,6 % 10,8 ± 4,7 % 10,13 ± 9,3 % 1,47 ± 9,1 % 

 

Tyto jevy naznačují, že přítomnost uhlíkatých nanotrubiček zmenšuje velikost pórů, 

zatímco užití uhlíkových vláken ji zvětšuje. Grafické zobrazení pórovitosti jednotlivých 

vzorků prezentuje Obr. 14. 

 

 

Obr. 14: Grafické zobrazení pórovitosti jednotlivých vzorků [22]. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že přidáním uhlíkatých nanotrubiček do cementu se může 

značně vylepšit pevnost v tlaku a v ohybu, stejně tak jako velikost napětí při porušení. Tohoto 

zlepšení je dosáhnuto díky zdokonalení mikrostruktury. Plocha kontaktu mezi povrchově 

modifikovanými nanotrubičkami a hydratací cementu (což je C-S-H a hydroxid vápenný) 

bude vytvářet vysoké vazebné síly a zvýšení účinností přenosu zatížení z cementové matrice 

do vyztužení. Navíc, přídavek uhlíkatých nanotrubiček zlepšuje velikostní rozdělení pórů a 

snižuje pórovitost cementových kompozitů. Z tohoto důvodu, nově vyvinuté kompozity 

budou daleko více kompaktní. Spojovací efekt nanotrubiček také zaručuje přenos napětí přes 

mezery a trhliny. 

Vlivem struktury uhlíkatých nanotrubiček na mechanické vlastnosti v cementových 

kompozitech se věnoval doktor Simone Musso a kol. [23]. Dle jejich názoru hraje klíčovou 
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roli ve zpevňování cementových kompozitů množství vad ztužujícího materiálu, a proto 

zkoumali, jak chemicko-fyzikální vlastnosti nanotrubiček ovlivní mechanické chování 

kompozitů. 

Pro porovnání vlastností byly použity 3 druhy uhlíkatých nanotrubiček: čisté 

(angl.   pristine) vícevrstevné uhlíkaté nanotrubičky (označovány jako p-CNTs), žíhané 

vícevrstevné uhlíkaté nanotrubičky (ozn. dále a-CNTs) a vícevrstvé  uhlíkaté nanotrubičky 

funkcializované karboxylovou skupinou (ozn.dále f-CNTs) jejichž vlastnosti prezentuje Tab.8. 

 

Tabulka 8: Vlastnosti tří různých MWCNTs rozptýlených v cementu [23]. 

Vlastnosti p-CNTs a-CNTs f-CNTs 

technika ukládání CVD CVD CVD 

průměr (nm) 40-80 40-80 10-20 

délka (µm) 400-1000 200-400 0,1-10 

uhlíková čistota (hm%) >92 >99 >95 

oxidy kovů (nečistoty) (hm %) <6 <1 <5 

-COOH funkční skupina (hm %) 0 0 <4 

 

Všechny vzorky uhlíkatých nanotrubiček (dále CNTs) byly upraveny pro lepší disperzi. 

Betonové směsi byly připraveny z cementu, vody, písku a 0,5 hm % CNTs. Kontrolní vzorek 

neobsahoval CNTs. Dále byl přidán super plastifikátor a ztekucovadlo pro zvýšení 

soudržnosti a homogenity betonové směsi. V Tabulce 9 jsou uvedeny podrobnosti složení 

vzorků. Jednotlivé směsi byly připraveny dle postupu pro zkoušení cementu (viz kapitola 

2.1.5 Zkoušky cementu). 

 

Tabulka 9: Složení připravovaných vzorků [23]. 

Složky Cementové přísady Cement-CNTs přísady 

Cement CEM II A/S R dle EN 197/1 450 kg.m
-3

 450 kg.m
-3

 

Voda w/c = 0,40 

(180 kg.m
-3

) 

w/c = 0,40 

(180 kg.m
-3

) 

Písek 1720 kg.m
-3

 1720 kg.m
-3

 

Super plastifikátor (hm % cementu) 1,1 1,1 

Ztekucovadlo (hm % cementu) 0,5 0,5 

MWCNTs (hm % cementu) 0 0,5 
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Zkoušky pevnosti byly provedeny dle EN standardů (viz ČSN EN 196-1[16]). Pevnost 

v tříbodovém ohybu a v tlaku byla provedena po 28 dnech. Pevnost v ohybu Rf a pevnost 

v tlaku Rc  naměřené při mechanickém testování jsou uvedeny v Tab. 10. 

 

Tabulka 10: Pevnost v ohybu a v tlaku cementu s přídavkem a bez CNTs [23]. 

Vzorek Pevnost v ohybu Rf (MPa) Pevnost v tlaku Rc (kN) 

Prostý cement 7,5 104 ± 20 

Cement s 0,5hm% p-CNTs 10,1 115 ± 18 

Cement s 0,5hm% a-CNTs 8,2 122 ± 14 

Cement s 0,5hm% f-CNTs 2,9 15 ± 3 

 

Ze zkoušek v ohybu může být pozorováno, že přídavek karboxylově 

funkcializovaných MWCNTs snížil mechanickou pevnost 2,5 krát oproti prostému cementu. 

Přítomnost čistých uhlíkatých nanotrubiček p-CNTs zvýšila pevnost přibližně o 34 % a žíhané 

nanotrubičky a-CNTs zaznamenaly zanedbatelné zlepšení o 9 %. 

Průměrná pevnost v tlaku f-CNTs byla téměř 6 krát horší v porovnání se vzorkem 

cementu bez příměsí: 104 ± 20 kN a 15,53 ± 3,04 kN. Naopak a-CNTs a p-CNTs produkovaly 

zlepšení o 10-20% oproti prostému cementu. 

Průměr použitých CNTs (uvedený v Tab. 8) a nezanedbatelné množství uhlíkových 

příměsí bylo odhaleno pomocí SEM a TEM analýzy (Obr. 15). Navíc, snímky SEM ukazují, 

že p-CNTs (Obr. 15a) jsou daleko více stočená a zapletená než a-CNT (Obr. 15b). Tento 

rozdíl v morfologii je pravděpodobně způsoben nezanedbatelným množstvím mřížkových 

defektů vzniklým při skladování čistých uhlíkatých nanotrubiček. Jako důsledek funkcializace 

jsou také f-CNTs (Obr. 15c) ohnuté a stočené. 

Špatné mechanické vlastnosti karboxylově funkcializovaných uhlíkatých nanotrubiček 

byly spojeny se snížením množstvím Tebormoritového gelu (C-S-H) jako důsledek nízké 

hydratace cementové kaše. Autoři předpokládají, že přítomnost hydrofilních skupin na 

povrchu f-CNTs způsobila, že nanotrubičky absorbovaly nezanedbatelné množství vody a 

zabránily tak hydrataci cementu. 
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Obr. 15: Elektronová mikroskopická analýza p-CNTs (a), a-CNTs(b) a f-CNTs (c). 

TEM snímky vzorků jsou zobrazeny nalevo, SEM napravo [23]. 

 

Pro potvrzení hypotézy, že hydratace cementu byla bráněna přítomností karboxylově 

funkcializovaných uhlíkatých nanotrubiček f-CNTs byly provedeny nové zkoušky, jejichž 

závěry prezentuje Tab. 11. Dva vzorky cementu s obsahem a bez f-CNTs byly připraveny 

stejně jako předchozí, ale s vodním součinitelem 0,56. Po 28 dnech pevnost v ohybu byla 

rovna 6,2 pro prostý beton a 6,0 MPa pro beton s obsahem f-CNTs. Snížení pevnosti v ohybu 
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prostého betonu bylo způsobeno vyšším obsahem vody, ale v tomto případě došlo k poklesu 

pevnosti u vzorku s příměsí f-CNTs pouze o 3%. Podobné výsledky byly získány při 

zkouškách pevnosti v tlaku 80,3 a 59,2 kN, pro cement s obsahem a bez f-CNTs. Je 

pravděpodobné, že pokud f-CNTs mohou absorbovat vodu až do určitého limitu, nadbytek 

vody je k dispozici pro hydrataci cementu a mohou tak vzniknout kompozity s mechanickými 

vlastnostmi jen mírně horšími než má obyčejný cement. 

 

Tabulka 11: Výsledky zkoušek pevnosti směsí cementu s příměsí a bez f-CNTs se 

zvýšeným obsahem vody [23]. 

Směs (vodní součinitel 0,56) Pevnost v ohybu      (MPa) Pevnost v tlaku Rc (kN) 

Prostý cement 6,2 80,3 

Cement s 0,5 hm % f - CNTs 6,0 59,2 

 

Z uvedených zkoušek vyplývá, že mechanická pevnost cementových kompozitů je 

silně závislá na množství defektů a chemických vlastnostech použitých vícestěnných 

uhlíkatých nanotrubiček. Pevnosti v ohybu a v tlaku testované na cementových kompozitech 

obsahující funkcializované CNTs (f- CNTs), vykazují významné snížení výkonů ve srovnání 

s čistým cementem. Naopak, obojí použití čistých i žíhaných uhlíkatých nanotrubiček 

způsobilo zlepšení mechanických vlastností kompozitu. Tyto výsledky naznačují, že dokonce 

i když je významné množství vad v CNT atomové síti, může být zakřivenými CNTs zlepšena 

mez pevnosti. Je třeba ale zdůraznit, že příznivější rozptyl a tudíž i lepších vlastností je možno 

dosáhnout při nižším stupni zapletení sousedních CNTs [23]. 

V práci [24] byl studován vliv použití nanomateriálů v cememetových matricích na 

fyzickomechanické chování. Jmenovitě šlo o vícevrstvé uhlíkaté nanotrubičky (dále 

MWCNTs) a nanojíly a jejich působení jako příměsí do obyčejného portlandského cementu 

(CEM I). 

Jako nanojíl byl použit exfoliovaný metakaolin (dále NMK) připravený tepelnou 

aktivací. Portlandský cement by nahrazen 6 hm. % NMK a MWCNTs v objemech 0,005, 0,02, 

0,05 a 0,1 hm. %. Poměr cementu k písku byl 1: 2 hm. % a vodní součinitel tvořil 0,5 hm. %. 

Cementové malty byly připraveny dle postupu pro zkoušení cementů (viz kapitola 2.1.4). 

Testována byla pevnost v tlaku, fázové složení a mikrostruktura cementových směsí po 28 

dnech. Obr 16. prezentuje výsledky zkoušky a průměrné hodnoty pro pevnost v tlaku pro 

jednotlivé směsi. 
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Obr 16: Pevnost tlaku cementových malt obsahující 6 hm. % NMK a jednotlivé 

podíly MWCNT [24]. 

 

 Na základě výsledků lze konstatovat, že pevnost v tlaku narůstala s rostoucím podílem 

uhlíkatých nanotrubiček (dále CNTs), dokud nedosáhla optimálního množství 0,02 % a poté 

se již snižovala. Je zřejmé, že nahrazení cementu 6 hm. % metakaolinu zvýšilo pevnost 

v tlaku o 18% vzhledem ke kontrolnímu vzorku. Kromě toho, zlepšení pevnosti cementové 

malty s obsahem uhlíkatých nanotrubiček přispělo k spojení CNTs vláken s produkty 

hydratace, což vedlo k zabránění vzniku mikrotrhlin. Při vyšších podílech CNTs byly uhlíkaté 

nanotrubičky aglomerované kolem cementových zrn a ty proto nemohly být dostatečně 

hydratovány a vytvořily slabší vazby.   
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4.3 Shrnutí výsledků 

Na základě uvedených poznatků bylo zjištěno, že po přidání uhlíkatých nanotrubiček 

do cementových směsí má pórovitost tendenci se snižovat a to i při zvýšení jejich koncentrace. 

Na Obr. 17. je zobrazena procentuální pórovitost jednotlivých vzorků. Lze pozorovat, že 

k snížení dochází i při různých výchozích objemech celkové pórovitosti. 

 

 

Obr. 17: Shrnutí výsledků strukturních vlastností [13][22]. 

Přehled vlivu uhlíkatých nanotrubiček na pevnost v tlaku je uveden na Obr. 18. Je 

patrné, že přidáním CNTs do cementové matrice jakékoli výchozí pevnosti došlo ke zlepšení 

vlastnosti oproti původnímu vzorku. Neplatí však přímá závislost mezi procentuálním 

množstvím přidaných nanotrubiček a zvyšováním pevnosti, jak bylo patrné z posledních 

studovaných vzorků s obsahem metakaolinu. 

 

Obr. 18: Shrnutí výsledků pevnosti v tlaku (MPa) [22][23][24]. 
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Závěr 

V této práci byly shrnuty dosavadní dostupné informace o využití 

nanostrukturovaných materiálů ve stavebnictví. Velká pozornost byla věnována sledování 

vlivu uhlíkatých nanotrubiček na materiály na bázi cementu. Vlastnosti cementových matric 

byly porovnávány na matricích s různým obsahem uhlíkatých nanotrubiček. 

Z uvedených skutečností bylo prokázáno, že uhlíkaté nanotrubičky jsou výborným a 

vhodným zpevňovacím materiálem v cementových kompozitech. Jejich pozitivní vliv na 

snížení množství a velikosti pórů v cementových matricích vede nejen ke zlepšení odolnosti 

těchto materiálů vůči povětrnostním a klimatickým vlivům, ale také výrazně zvyšuje pevnosti 

v tlaku a v ohybu. 

Vzhledem k neustálému vývoji nových aplikací uhlíkatých nanomateriálů, obzvláště 

uhlíkatých nanotrubiček, a zlepšování technologií výroby, lze předpokládat, že jejich cena 

bude mít nadále klesající tendenci. Navíc, v důsledku velice malých množství, potřebných pro 

požadovaný účinek, by v blízké budoucnosti mohly tvořit nezanedbatelnou součást 

cementových směsí. 

Domnívám se, že je jen otázkou času, kdy některá z velkých cementářských 

společností představí na trhu přísady do cementů a betonů s uhlíkatými nanotrubičkami. 
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