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Seznam použitého značení: 

 

Al2O3 Oxid hlinitý  

C3A Trikalciumaluminát 

C3S Trikalciumsilikát; Alit 

C4AF Tetrakalciumaluminátferit; Brownmillerit 

C6AS3H32 Ettringit 

Cv Volný oxid vápenatý; Volné vápno 

Cl Chlor 

Cr Chrom 

CaO Oxid vápenatý 

CaCO3 Uhličitan vápenatý; Kalcit; Vysokoprocentní vápenec 

Ca(OH)2 Hydroxid vápenatý; Portlandit 

CaSO4 · 0,5H2O Hemihydrát síranu vápenatého 

CaSO4 · 2H2O Dihydrát síranu vápenatého; Sádrovec 

Fe2O3 Oxid železitý 

K2O Oxid draselný 

Mv Volný oxid hořečnatý 

MgO Oxid hořečnatý; Periklas 

Na2O Oxid sodný 

SiO2 Oxid křemičitý 

SO3 Oxid sírový 

β-C2S Betadikalciumsilikát; Belit 

 

PC Polykarboxylát 

PCE Polykarboxylátether 

RTG Rentgen 
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1 Úvod 

 

Cement je nejdůležitější část betonu a zároveň nejproměnlivější část z hlediska složení 

a následných vlastností. Moderními postupy výroby se složení cementu stále zdokonaluje, ale 

souběžně s tím jsou na cement kladeny také čím dál větší nároky na stabilitu vlastností. 

Zejména u vysokohodnotných betonů, které jsou budoucnost moderního stavebnictví, je 

složení cementů velmi citlivá záležitost.  

 

Vlastnosti cementů neovlivňuje pouze složení, ale také způsoby výroby a zpracování 

výsledného produktu. Z tohoto důvodu mají cementy z každé cementárny odlišné vlastnosti, 

které je nutné zohledňovat a před použitím prověřit.  

 

V bakalářské práci je, kromě posouzení stability vlastnosti samotného cementu, 

posouzen také vliv superplastifikátoru. Superplastifikátor je uměle, chemicky vyrobená 

složka, takže se dá předpokládat, že složení přísady bude stálé, nicméně je prokázáno, že 

každý superplastifikátor, i přestože je stejného typu např. na bázi polykarboxylátu, reaguje 

s cementem odlišně. 
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a) Vstupní suroviny [4]: 

Suroviny pro výrobu cementu se obvykle těží v blízkosti cementárny, 

resp. cementárny se obvykle zakládají v blízkosti naleziště vstupních surovin. Je to z důvodu 

ekonomické výhodnosti převozu velkých objemů natěžených surovin. 

 

Tvrdé horniny (vápenaté) se těží v lomech clonovými odstřely. Ty se poté převáží 

kolovými nakladači nebo pásovými dopravníky do drtírny. Měkké složky (jíly, hlíny) se těží 

k úpravě vápenců také povrchově. Mohou to být např. skrývky z vápencového ložiska nebo 

hliniště. [6] 

 

− Vápenaté složky: Pro výrobu cementu jsou nejvhodnější vápence, které 

obsahují 76 – 78 (% hm.) CaCO3 (tab. 1), protože vápenec v tomto složení 

obsahuje navíc další sloučeniny nutné k výrobě slínku, jako je např. SiO2, 

Al2O3 atd. Takto složená surovina je také ideálně homogenní a při výpalu 

slínku příznivě reaguje na tvorbu žádaných sloučenin. U nehomogenních 

vápenců je třeba surovinu velmi jemně mlít a důkladně homogenizovat, ale 

i přesto bude jejich reaktivita nižší než u přirozeně homogenních vápenců. 

Tab. 1 – Obsah složek jíl-kalcit-dolomit v horninách [4] 

Název horniny 
Jíl 

(% hm.) 
Kalcit 

(% hm.) 
Dolomit 
(% hm.) 

Jílovitý vápenec 10 – 25 75 – 90 0 – 5 
Nízko jílovitý dolomit. vápenec   5 – 10 45 – 90      5 – 47,5 
Nízko jílovitý vápenec   5 – 10 85 – 95 0 – 5 
Vápenec 0 – 5   90 – 100 0 – 5 
Nízko dolomitický vápenec 0 – 5 80 – 95   5 – 20 
Dolomitický vápenec 0 – 5 65 – 80 15 – 35 
Vysoce dolomitický vápenec 0 – 5    47,5 – 65 30 – 50 

 

Při drcení vápence jsou nežádoucí zrna (jemný křemen nevadí) křemene 

a rohovce, které způsobují vysoké opotřebení mlecích zařízení. 

Velmi nežádoucí je hořčík (Mg) potažmo oxid hořečnatý (MgO), který může 

přecházet do slínku v podobě periklasu. Z tohoto důvodu jsou dolomitické 

vápence nevhodné (CaMg(CO3)2). Periklas ve slínku velmi pomalu hydratuje 

a v případě vysokého obsahu by docházelo k expanzivním účinkům v betonu. 

Proto je v normě definován požadavek na obsah MgO max. 5 % hm. Obvykle 

je ale obsah MgO ve slínku mnohem nižší. 
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− Jílové složky: Kromě vápenců je třeba těžit a zpracovávat další látky, mezi 

které patří například jíly, slíny, břidlice a jiné. Tyto složky obsahují oxidy 

nutné k výrobě slínku, mezi které patří mimo jiné SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Těmito 

složkami se korigují vysokoprocentní vápence. Pokud by nastal případ, že 

budou dominovat jílové složky, je nutné korigovat vysokoprocentním 

vápencem.  

− Doplňující a korekční složky [6]: U základních surovin může nastat stav, že 

není dostatek Fe2O3 popř. jiného oxidu, proto se přidávají doplňující suroviny. 

Při nedostatku Fe2O3 se přidávají kyzové výpražky nebo železné rudy. Al2O3 

se řeší přídavkem bauxitu. SiO2 se koriguje křemičitým pískem nebo 

křemelinou. V případě doplňujících složek je z ekonomického hlediska snaha 

použít levné odpadní suroviny. 

Korekční složky se přidávají ke zlepšení vlastností cementářské suroviny. 

Přidáním malého množství fluoridů (CaF2) nebo fluorosilikátů (Na2SiF6) se 

docílí zvýšení reaktivity. CaF2 (kazivec) se kromě zvýšení reaktivity 

cementářské suroviny může podílet také na snížení teploty výpalu o 100 °C. 

To má pozitivní vliv na kinetiku vzniku alitu a zároveň potlačuje tvorbu belitu. 

 

Pro návrh poměru základních oxidů v cementové směsi pro výrobu slínku se používají 

tzv. cementářské moduly. 

− Hydraulický modul:  

 
M =	

CaO

SiO + Al O + Fe O
 (2.1) 

Hydraulický modul se pohybuje v rozmezí 1,7 až 2,4, přesněji 1,9 až 2,2.  

− Silikátový modul: 

 
M =	

SiO

Al O + Fe O
 (2.2) 

Hodnota silikátového modulu má široký rozsah od 1,7 do 2,7, ale většinou se 

pohybuje v užším rozmezí 2,4 až 2,7. 

− Hlinitanový modul: 

 
M =	

Al O

Fe O
 (2.3) 

Hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5 – 2,5. 
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b) Příprava surovin [4, 6]: 

− Drcení surovin: Po natěžení surovin je nutné provést základní nadrcení, které 

se většinou provádí ve dvou stupních a používají se k tomu čelisťové, kuželové 

a kladivové drtiče. Počet stupňů drcení a typ drtiče vždy závisí na pevnosti 

a typu suroviny. Uvnitř drtičů bývají obvykle uloženy třídiče, které slouží 

k vracení nadsítných zbytků. 

Tvrdé a houževnaté horniny se drtí tlakem popř. lámou nebo roztírají 

v čelisťovém drtiči. Tento drtič pracuje na principu jedné pevné a jedné 

pohyblivé čelisti. Ve chvíli, kdy se pohyblivá čelist oddálí od pevné čelisti, 

pokračuje podrcená hornina do výpustné štěrbiny. Šířku štěrbiny lze měnit, 

díky čemuž je možné získávat surovinu v určité zrnitosti. Zpravidla se surovina 

drtí na velikost 150 – 200 mm. 

K drcení velmi pevných a těžce drtitelných hornin se používají kuželové drtiče, 

které jsou schopny drtit horninu hrubě, středně i jemně. Kuželové drtiče jsou 

složeny z nepohyblivého pláště a otáčejícího se kužele. 

Kladivovými drtiči se surovina drtí na velikost 8 – 10 mm. Surovina se zde drtí 

prudkými údery kladiv nebo drtících lišt a nárazy pohybujících se zrn 

na dopadový rošt. 

− Předhomogenizace: Pomocí pásového dopravníku vzniká místo označované 

jako předhomogenizační skládka, která má tvar pyramidy (obr. 2). Zde se 

promíchávají jednotlivé surovinové složky. Skládka se řídí z laboratoře a jedná 

se o plně automatizovaný provoz. Uložená surovina se dále posílá 

do surovinového mlýna. 

 

 
Obr. 2 – Předhomogenizační skládka [4] 

− Mletí surovinové směsi: Jedna z nejdůležitějších fází výroby slínku. Mletí 

surovinové směsi je energeticky velmi náročný proces, při kterém dochází 

k pomletí předhomogenizované suroviny pomocí kulového mlýna. Surovina je 
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pomleta na moučku s velikosti zrn pohybujících se okolo X0 µm. Takto 

pomletá surovina má významný vliv na průběh a rychlost výpalu slínku.  

Mlecí proces je plně automatizovaný uzavřený okruh, ve kterém částice 

podrcené na žádanou zrnitost prochází třídičem a nedostatečně podrcené 

částice se vrací zpět do okruhu na opětovné podrcení. Kromě drcení dochází 

v okruhu také k vysušování suroviny, jinak by bylo drcení pomalé a velmi 

nákladné. 

Kulový mlýn je složen z dutého válce a pohyblivých těles (ocelové koule), 

které při otáčení válce po vodorovné ose padají vlivem odstředivé síly 

na materiál, a ten je rozemílán. Po namletí se surovina uchovává 

v homogenizačních silech. 

− Homogenizace: Pro účely výpalu slínku by byla předhomogenizace naprosto 

nedostatečná, proto probíhá v silech důkladná homogenizace. V silech je 

uložena pomletá surovinová moučka, do které se dnem vhání tlakový vzduch, 

který zaručí velmi dobrou homogenizaci. 

 

c) Výroba slínku [4, 6]: 

Slínek se v celosvětovém měřítku vyrábí v drtivé většině v rotačních pecích pro 

všechny druhy výroby, tedy mokrý, polosuchý a suchý způsob výroby.  

 

Rotační pec je v podstatě ocelový válec, který má z vnitřní strany žáruvzdornou 

vyzdívku. Rotační pec je rozdělena na několik pecních zón a pro každou se používá jiný druh 

vyzdívky. Zóna vysoušecí a předehřívací (50 – 60 % délky pece) a kalcinační (23 – 30 %) má 

šamotovou vyzdívku, zatímco slinovací zóna (10 – 15 %) má vyzdívku z magnezitu apod. Pec 

je ve sklonu 3 až 6 ° a pravidelně se otáčí s frekvencí otáčky 1 – 2/min. Délka rotační pece 

bývá obvykle 60 až 100 m, ale může být dlouhá až 130 m. Obecně lze říci, že délka rotační 

pece je při suchém způsobu výroby kratší než při mokrém způsobu výroby. Surovina prochází 

pecí z horní části a rychlost průchodu se pohybuje kolem 35 – 45 cm/hod. Denní výroba 

slínku v rotační peci se pohybuje v rozmezí 500 až 4000 tun za den. Při výpalu je nutné posun 

surovin v některých zónách zpomalit, tím se dá docílit zvětšením průměru rotační pece. 

V dolní části rotační pece je umístěný hořák, který spaluje palivo. Palivo může být pevné 

(mleté uhlí), kapalné (mazut) a plynné (zemní plyn). V současnosti se používají také 

alternativní paliva, mezi která patří například drcené pneumatiky, masokostní moučka, 

použité oleje, komunální odpad atd. Tyto alternativní paliva je možné v cementárnách 
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spalovat díky vysoké teplotě při výpalu. Alternativní paliva mají svůj význam nejen z důvodu 

ekologického zbavení odpadních surovin, ale také poskytují mnohem větší výhřevnost než 

klasická paliva. Spalování alternativních paliv může mít negativní vliv na výrobu slínku 

a výsledný cement, protože při spalování vznikají spaliny obsahující nejrůznější chemické 

prvky. Cementárny si obsah těchto látek hlídají, nicméně vnášení prvků do slínku, i když jen 

stopového množství, představuje určité riziko. 

 

Ke zvýšení tepelné účinnosti rotačních pecí se v současnosti používají předehřívací 

zařízení. Při suchém způsobu výroby se používají cyklónové výměníky tepla, které jsou 

umístěny před pecí, a ve kterých se surovina předehřívá ve vznosu v systému cyklónů teplem 

spalin přicházejících z pece. Teplota by ale neměla přesáhnout 800 °C, aby nedocházelo 

k nabalování suroviny a ucpávání potrubí. 

 

Další významné zařízení, které vede ke zvýšení tepelné účinnosti je kalcinátor. 

Kalcinátor je umístěný mezi cyklónovými předehřívači a samotnou pecí. Kromě předehřátí 

suroviny ve vznosu zde dochází k rozkladu významné části CaCO3, takže do rotační pece 

vstupuje zhruba z 90 % dekarbonatizovaná surovina. Surovina opouští kalcinátor při teplotě 

okolo 900 °C a celý proces má vliv na zvýšení produkce slínku o 200 – 300 t/den. 

 

Proces výpalu slínku je názorně zobrazen v tabulce č. 2, ze které je patrné, že slínek 

vzniká při teplotě cca. 1450 °C. Postupný vznik slínkových minerálů je přehledně zobrazen 

na obrázku 3 a 4. Podstatou slínku jsou slínkové minerály, které budou podrobněji rozebrány 

v kapitole 2.2. 

Tab. 2 – Proces vzniku slínku [4] 

Pecní oblast - zóna Teplotní rozsah (°C) Charakter reakce 

I < 200 
Odpařování mechanicky vázané 
vody, vysušení suroviny 

II 200 – 800 
Předehřátí  
(dehydratace, dehydroxylace a 
počáteční vznik nových fází) 

III   800 – 1100 Dekarbonatace 
IV 1100 – 1300 Exotermní reakce 
V 1300 – 1450 – 1300 Slinování 
VI 1300 – 1000 Chlazení 
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Během výpalu dochází k chemickým reakcím, z nichž některé je nutné zdůraznit. 

Při teplotě mezi 450 – 600 °C dochází k rozkladu (dehydroxylaci) pevných látek, tedy 

jílových minerálů. Po překročení 700 °C reagují tyto složky s CaCO3: 

 

 5 CaCO3 + Al2O3 · 2 SiO2 → CaO · Al2O3 + 2(2CaO · SiO2) + 5CO2 (2.4)
 

Kolem 800 °C probíhá rozklad (kalcinace) CaCO3 na volné vápno (Cv) a oxid uhličitý 

(CO2). V rozmezí 900 – 950 °C vzniká C3A: 

 

 CaO · Al2O3 + 2CaO → 3CaO · Al2O3 (2.5)
 

Při teplotě nad 1250 °C přechází slínek do kapalné fáze a začíná se tvořit nejdůležitější 

slínkový minerál C3S. V rozmezí teplot 1350 – 1450 °C jsou reakce, díky kterým vznikají 

slínkové minerály nejrychlejší. Je nutné poznamenat, že při teplotě pod 1250 °C je sloučenina 

C3S nestabilní a dochází ke zpětnému rozkladu na C2S a CaO. Tento nežádoucí rozklad lze 

potlačit prudkých zchlazením slínku.  

 

 2CaO · SiO2 + CaO → 3CaO · SiO2 (2.6)
 

 

Obr. 3 – Vznik slínkových minerálů v závislosti na teplotě výpalu [1] 
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Obr. 4 – Vznik slínkových minerálů v závislosti na době a teplotě výpalu [1] 

 

Po vyrobení slínku je nutné rychlé chlazení v roštovém chladiči, které zlepšuje kvalitu 

a vlastnosti slínku a cementu, který z něj bude vyrobený. Slínek, který příchází do roštového 

chladiče a má teplotu v rozmezí 1400 – 1460 °C, je poté intenzivně chlazen vzduchem 

přicházejícím zpod roštu. Takto prudce zchlazený slínek s teplotou 65 – 85 °C se uskladňuje 

v kryté hale – slínkovně, kde bývá uložen minimálně 3 týdny. Ohřátý vzduch z chladiče je 

dále využíván k sušení, ohřívání a dalším účelům. 

 

d) Mísení slínku s dalšími surovinami [4, 6]: 

V závěrečné fázi se slínek mele v kulovém mlýnu na požadovanou jemnost mletí 

společně se sádrovcem, popřípadě s dalšími přísadami. U portlandského cementu je minimální 

jemnost mletí 225 m2/kg, obvykle však bývá jemnost mletí mnohem vyšší. Mezi další přísady 

se řadí suroviny, které jsou latentně hydraulické, jako jsou např. pucolány, granulovaná 

vysokopecní struska. Kromě toho se přidávají také speciální přísady, jako jsou intenzifikátory 

mletí, které zrychlují proces mletí. Je to z důvodu vysoké energetické náročnosti procesu 

mletí, který umí tyto intenzifikátory zkrátit až o 10 – 35 %. Tyto přísady, mezi které patří 

např. trietanolamin, dietylénglykol a sulfitové výpalky, jsou povrchově aktivní popřípadě 

provzdušňovací a přidávají se v rozsahu 0,02 – 0,5 % hm. slínku. Samotný proces mletí slínku 

je obdobný s mletím surovin přicházejících z předhomogenizační skládky. Jedná se tedy také 

o plně automatizovaný uzavřený mlecí okruh. 
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e) Skladování a expedice cementu [4]: 

Cement se skladuje v silech, kde je pomalu ochlazován na teplotu srovnatelnou 

s okolím. Průběh ochlazování a uskladnění cementu má pozitivní vliv na objemovou stálost 

a potlačuje negativní vliv volného vápna. Kapacita sil musí odpovídat celkové výrobě 

cementárny za 10 až 20 dní a je nutné, aby počet sil odpovídal sortimentu cementárny. Během 

uložení cementu v silech se provádějí normové zkoušky na kvalitu cementu, viz kapitola 2.3. 

Cement se může expedovat jako volně ložený nebo pytlovaný.  

 

 

2.2 Chemická podstata cementu 

 

Slínek portlandského cementu má vcelku proměnlivé chemické i fázové složení. 

Chemické složení slínku se dá rozdělit na hlavní oxidy (CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3), které 

v celkovém součtu tvoří obvykle 95 – 97 % slínku a minoritní oxidy (tab. 3). [4] 

Tab. 3 – Chemické složení silikátového slínku [3, 4] 

Název 
Obsah 

[%] 
Název 

Obsah 
[%] 

CaO – Oxid vápenatý 61 – 68 SO3 – Oxid sírový 0,2 – 1,0 
SiO2 – Oxid křemičitý 20 – 24 Na2O + K2O – Oxid sodný 

+ Oxid draselný 
0,8 – 1,5 

Al2O3 – Oxid hlinitý 4 – 8 
Fe2O3 – Oxid železitý 2 – 4 TiO2 – Oxid titaničitý 0,1 – 0,5 
MgO – Oxid hořečnatý   0,5 – 5 P2O5 – Oxid fosforečný 0,1 – 0,3 

 

Vlastnosti oxidů ve slínku [4]: 

− CaO: Při vyšším obsahu bude mít cement vyšší počáteční pevnost a hydratační teplo, 

ale nízkou odolnost proti agresivním vodám. 

− SiO2: S vyšším obsahem bude mít cement nižší počáteční pevnosti, ale 

v dlouhodobém měřítku bude mít po dlouhodobém ošetření vysoké pevnosti. Také je 

tento oxid charakteristický zvýšenou odolností proti agresivním roztokům. 

− Al2O3: Oxid hlinitý je při vyšším množství zodpovědný za vyšší počáteční pevnosti 

a nižší odolnost proti agresivním vodám a nižší mrazuvzdornost. 

− Fe2O3: Pokud mají cementy vyšší obsah Fe2O3 než Al2O3, pak jsou vysoce odolné 

zejména proti sulfátovým vodám. 
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− MgO: Dovolený obsah MgO je max. 5 % hm. Vyšší množství by mohlo vést 

z důvodu pomalé hydratace k objemovým změnám v cementu popř. v betonu. 

− SO3: Maximální obsah oxidu sírového je rovněž definovaný normou. V cementu je 

ovšem obsah SO3 vyšší, jelikož se ke slínku přimílá sádrovec. Vyšší obsah by mohl 

vést k objemovým změnám. 

− Na2O + K2O: Pokud by podíl těchto alkálií překročil limitní hranici 2 % hm., mohlo 

by dojít v případě použití nevhodného kameniva (s amorfní formou SiO2) k alkalicko-

křemičité reakci. 

− TiO2: Přidání tohoto oxidu zaručuje dezinfekční a samočisticí schopnosti cementu. 

− P2O5: Přítomnost tohoto oxidu ve slínku zabraňuje přeměně belitu na nežádoucí γ-C2S 

modifikaci. 

 

Fázové složení slínku je zobrazeno v tabulce č. 4. Hlavní složkou u silikátového slínku 

je alit, protože je ho ve slínku obvykle více než 60 %. [4] 

Tab. 4 – Obsah hlavních minerálů v silikátovém slínku [3, 4] 

Složka Chem. vzorec Zkratka 
Obsah (% hm.) 

min 
stř. 

hodnota 
max 

Trikalciumsilikát (alit) 3CaO·SiO2 C3S 45 63 80 
Dikalciumsilikát (belit) 2CaO·SiO2 C2S 5 20 32 
Trikalciumaluminát 3CaO·Al2O3 C3A 4 8 16 
Kalciumaluminátferit 2CaO·(Al2O3, Fe2O3) C2 (A, F) 3 7 12 
volný CaO CaO Cv 0,1 1 3 
volný MgO (periklas) MgO Mv 0,5 1,5 4,5 

 

Vlastnosti slínkových minerálů [A]: 

− Trikalciumsilikát (C3S): Hlavní složka portlandského cementu. Má významný vliv 

na vlastnosti cementu a betonu. Trikalciumsilikát hydratuje v delším časovém období, 

podstatná část během 30 dní, proto je nositel pevností až v pozdějším časovém období. 

Během hydratace vznikají fáze C-S-H a portlandit (CaOH2). 

− Dikalciumsilikát (C2S): Přesněji se jedná o modifikaci β-C2S. Modifikace γ-C2S je 

nežádoucí z důvodu objemových změn při nižších teplotách. Belit má podobný 

hydratační průběh jako alit, ale hydratace je významně pomalejší, protože probíhá 

v období delším než 30 dní. 
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− Trikalciumaluminát (C3A): Hydratuje jako první za vzniku výrazného hydratačního 

tepla. Trikalciumaluminát je významný nositel pevností v počáteční fázi hydratačního 

procesu. V souvislosti s C3A je nutné zmínit význam přimílání sádrovce do cementu, 

jako regulátoru tuhnutí. Sádrovec (CaSO4·2H2O) reaguje s C3A za vzniku ettringitu 

(C6AS3H32), který zabraňuje tzv. falešnému tuhnutí. 

− Kalciumaluminátferit (C2 (A, F)): Feritová fáze bývá často také označována jako 

brownmillerit; tetrakalciumaluminátferit (C4AF). Průběh hydratace je shodný s C3A, 

avšak značně pomalejší. 

− Volný oxid vápenatý (Cv): Jde o tzv. nedopal, který vzniká z rozkladu CaCO3. Pokud 

by bylo ve slínku více než 3 % hm., mohlo by docházet k objemovým změnám nebo 

nerovnoměrnému rozpínání cementu. 

− Volný oxid hořečnatý (Mv): Viz výše u vlastnosti oxidů ve slínku. 

 

 

2.3 Kontrola kvality cementu při výrobě 

 

Cement, jako surovina složená ze značně proměnlivých surovin, je nutné kontrolovat 

z důvodu ověření kvality samotného výrobku, aby nemohlo dojít k použití vadného cementu. 

Kontrola kvality se také provádí z důvodu stále se zvyšujících nároků na cement, z čehož se 

pak může vycházet při potřebné úpravě složení, redukci nějakého prvku apod. Kontrola 

kvality cementu při výrobě se provádí normovými zkouškami po uložení cementu do sila. 

 

Normové zkoušky pro zkoušení cementu dle ČSN: 

− Stanovení pevnosti (EN 196-1) 

− Chemický rozbor cementu (EN 196-2) 

− Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti (EN 196-3) 

− Zkouška pucolanity pucolánových cementů (EN 196-5) 

− Stanovení jemnosti mletí (EN 196-6) 

− Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu (EN 196-7) 

− Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda (EN 196-8) 

− Stanovení hydratačního tepla – Semiadiabatická metoda (EN 196-9) 
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3 Teoretická část – Přísady 

 

Přísady jsou chemické látky, které se používají během míchání betonu. Cílem je 

zlepšení nebo úprava vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu. V drtivé většině se jedná 

o kapalné látky, které se do betonu přidávají v obsahu do 5 % hmotnosti cementu. [2, 3] 

 

Přísady mají tak pozitivní vliv na vlastnosti betonu, že už se bez nich moderní 

technologie betonu neobejde. Zejména u vysokohodnotných betonů jsou přísady 

nepostradatelné.  

 

 

3.1 Druhy přísad 

 

a) Plastifikační [2, 3, 4]: 

Neboli redukující vodu. Tyto přísady se používají s několika záměry. Redukovat 

množství vody při stejné zpracovatelnosti, což vede ke snížení vodního součinitele, k vyšším 

pevnostem a lepší trvanlivosti betonu. Další důvod použití je zlepšení zpracovatelnosti 

čerstvého betonu bez úpravy receptury betonové směsi. V neposlední řadě mají plastifikační 

přísady význam při úspoře cementu, kdy se sníží obsah vody i obsah cementu při zachování 

stejného vodního součinitele, ale zpracovatelnost a pevnosti betonu budou srovnatelné 

s referenčním betonem. 

 

b) Superplastifikační [3]: 

Přísady, které se mohou také označovat jako velmi redukující vodu popř. ztekuťující. 

Princip použití a vliv superplastifikačních přísad v betonu je shodný s plastifikačními 

přísadami, ale mají mnohem vyšší účinek. Superplastifikační přísady budou podrobněji 

rozebrány v kapitole 3.2. 

 

c) Stabilizační [5]: 

Stabilizační přísady slouží k redukci odmísení vody v betonové směsi tzv. bleeding. 

Odmísení vody nastává při usazování tuhých částic. 
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d) Provzdušňující [2, 5]: 

Přísady, které slouží k umělému vytvoření vzduchových pórů rovnoměrně rozložených 

v betonu. Tyto póry o uvažované velikosti 0,01 až 0,3 mm, jejichž vzdálenost mezi sebou by 

měla být menší než 0,2 mm, mají pozitivní vliv na odolnost betonu proti mrazu a proti 

chloridům z mořské vody. 

 

e) Urychlující tuhnutí cementu [2, 3]: 

Aplikace těchto přísad zajistí zkrácení doby přechodu čerstvého betonu z plastického 

stavu do tuhého. Urychlovače tuhnutí se používají zejména u stříkaných betonů. 

 

f) Urychlující tvrdnutí cementu [2, 3] 

Aplikují se při potřebě rychlého nárůstu počátečních pevností. Urychlovače tvrdnutí 

mají své využití hlavně při betonáži v zimě, a proto se do této kategorie řadí také 

protizmrazovací přísady, které zabraňují zmrznutí vody v pórech cementového kamene při 

teplotách menších než 0 °C. Tyto přísady mají své využití také u stříkaných betonů. 

 

g) Zpomalující tuhnutí [2, 3] 

Tyto přísady prodlužují dobu přechodu čerstvého betonu z plastického stavu 

do tuhého. Retardační přísady se používají především při betonáži za teplého počasí, protože 

vysoké teploty urychlují hydrataci cementu, což vede ke ztrátě čerstvosti betonových směsí 

a vzniku trhlinek. 

 

Existují také superzpomalovače, které mají své využití při znovuoživení 

nespotřebovaného betonu. Skládají se ze dvou složek, které se dávkují odděleně. Stabilizátor 

slouží jako silný zpomalovač, díky kterému zůstane beton v plastickém stavu několik hodin až 

dní, a poté se může použít. Druhá složka slouží jako aktivátor, což je urychlovací přísada bez 

obsahu chloridů.  

 

h) Hydrofobizační 

Tyto přísady se mohou aplikovat do betonových směsí nebo do stříkaného povlaku na 

povrch betonu. Jejich účel spočívá ve snížení vlhkosti a tím k zamezení vzniku mechů 

a lišejníků na povrchu betonu. [2] 

Do hydrofobizačních přísad se řadí také těsnící přísady, které mají vliv na zvýšení 

hutnosti cementového kamene, snižují jeho pórovitost, hlavně objem makropórů. [3] 
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i) Ostatní [3] 

V této kategorii jsou zařazeny přísady, které se používají v minimálním měřítku 

a nejsou zařazeny v evropské normě. 

− Inhibitory koroze 

− Biocidní přísady 

− Plynotvorné přísady 

− Pěnotvorné přísady 

− Expanzní přísady 

− Adhezní přísady 

 

 

3.2 Superplastifikátory 

 

Superplastifikátory jsou často označovány pojmy jako přísady velmi redukující obsah 

vody, ztekuťující přísady nebo přísady silně snižující spotřebu vody. Přínosy těchto přísad pro 

beton jsou tak významné, že jsou to bezpochyby nejdůležitější chemické přísady. [2, 3] 

 

Možnosti použití superplastifikátorů [2]: 

I. Při použití superplastifikátoru, jako přísady snižující spotřebu vody se zachováním 

stejné zpracovatelnosti čerstvé směsi, se docílí snížení vodního součinitele a dojde 

ke zvýšení pevnosti, trvanlivosti, snížení pórovitosti a permeability ztvrdlého betonu.  

II. Pokud se použije superplastifikátor při snížení obsahu vody a cementu, zůstane 

zpracovatelnost a pevnost betonu stejná s referenčním betonem. Přínos této možnosti 

spočívá především ve snížení hydratačního tepla, což je výhodné při betonáži 

masivních konstrukcí a za teplého počasí. Dalšími přínosy jsou snížení smrštění 

a dotvarování betonu, které souvisí s vyšším podílem kameniva na úkor sníženého 

obsahu cementu a vody. 

III. Poslední možnost je použití superplastifikátoru bez snížení obsahu cementu a vody, 

což vede ke zlepšení zpracovatelnosti. Takto vysoce zpracovatelná směs má svoje 

využití při betonáži s hustou výztuží. 
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Použití superplastifikátorů se řídí normou ČSN EN 934-2, která klade požadavky 

na snížení množství vody o více než 12 % při zachování stejné konzistence stanovené 

sednutím nebo rozlitím. Pevnost v tlaku betonu musí narůst za 1 den na minimálně 140 % 

a za 28 dní na minimálně 115 % oproti referenčnímu betonu. Konzistence čerstvého betonu se 

nesmí za 30 minut po přidání superplastifikátoru změnit proti původnímu stavu. 

Zpracovatelnost se musí při použití superplastifikátoru proti referenčnímu betonu zlepšit 

o 160 mm rozlitím (obr. 5) nebo o 120 mm sednutím. [5] 

 

 

Obr. 5 – Vliv superplastifikátoru na konzistenci betonu [5] 

 

Rozdělení superplastifikátorů [2]: 

− Sulfonáty polynaftalenů, zjednodušeně naftalenové superplastifikátory 

− Sulfonáty polymelaminu, zjednodušeně melaminové superplastifikátory 

− Lignosulfonáty 

− Polykarboxyláty 

 

Přísady na bázi polykarboxylátu (PC) se začaly používat během 90. let. Na ty navázaly 

chemicky modifikované polykarboxyláty, které mají hlavní a postranní řetězec svázaný 

pomocí etherové (PCE) nebo amidové skupiny. Polykarboxyláty fungují na principu 

sférického odpuzování. To je způsobené dlouhými bočními neutrálně nabitými řetězci 
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karboxylové skupiny (COOH-). Hydrofobní negativně nabité aniontové skupiny (COO-) 

adsorbují na povrch cementových zrn a hydrofilní neutrálně nabité dlouhé boční řetězce 

(COOH-) směřují do roztoku. (obr. 6) [2, 7] 

 

 

 

Obr. 6 – Účinek polykarboxylátu na disperzi cementových částic [2] 
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4 Praktická část 

 

4.1 Popis vstupních složek a návrh receptur 

 

Vstupní složky: 

a) Cement CEM I 42,5R [13]: 

− čistý portlandský cement s požadavkem na obsah slínku 95 až 100 % 

 

b) Cement CEM II/A-LL 42,5R [13]: 

− portlandský cement s vápencem; označení A definuje požadavek na obsah 

slínku 80 až 94 % a požadavek na obsah vápence 6 až 20 % 

− LL stanovuje požadavek na celkový obsah organického uhlíku, který musí být 

maximálně do 0,20 % hmotnosti 

 

 U obou cementů je požadovaná pevnost v tlaku po 28 dnech ≥ 42,5 MPa. 

 Označení R (Rapid) symbolizuje vysoké počáteční pevnosti, které musí být 

 u cementů 42,5 po 2 dnech ≥ 20 MPa. 

 Počátek tuhnutí musí u cementů 42,5 nastat po ≥ 60 minutách. 

 

c) Superplastifikátor Basf Glenium SKY 665: 

− univerzální přísada na bázi polykarboxylátetheru 

− pro výrobu transport betonu 

 

d) Normalizovaný křemičitý písek CEN [10]: 

− písek, který je složen ze zaoblených zrn a s obsahem oxidu křemičitého 

minimálně 98 % 

 

e) Voda 

− pitná voda z vodovodu 
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Návrh receptur: 

Kvůli rentgenové difrakční analýze bylo nutné navrhnout kromě malty i pastu, protože 

křemičitý písek by mohl ovlivňovat měření způsobem, který není pro analýzu cementu 

žádoucí. 

 

a) Malta bez přísady [10]: 

Referenční malta byla namíchána dle poměru 1 (cement) : 3 (písek) : 0,5 (voda), aby 

se docílilo vodního součinitele w/c = 0,5. 

 

Záměs tedy obsahovala 650 g cementu CEM I nebo CEM II/A-LL, 1950 g 

normalizovaného písku a 325 g vody. 

 

b) Malta s přísadou: 

Malta s přísadou byla namíchána se stejným obsahem cementu a kameniva, ale vlivem 

přísady bylo množství vody sníženo o 10 %. Přísada byla dávkována v množství 0,5 % 

z obsahu cementu. Výsledný vodní součinitel byl tedy w/c = 0,45. Návrh vhodné receptury 

bylo nutné ověřit na zkušebních záměsích. 

 

Z návrhu množství přidané přísady vyšlo 3,25 g, což bylo pro zjednodušení 

zaokrouhleno na 3,3 g.  S ohledem na přesné dávkování přísady byla přísada namíchána 

s odebranou částí vody v poměru 1:10. 

 

Složení záměsi s přísadou bylo 650 g cementu CEM I nebo CEM II/A-LL, 1950 g 

normalizovaného písku, 260 g vody a 36,3 g vody s přísadou (3,3 g přísady a 33 g vody). 

 

c) Pasta bez přísady: 

Pasta, která byla určena pro cementové kostičky a uložena po 28 dní ve vlhkostní 

komoře, byla namíchána dle vodního součinitele w/c = 0,3. Cementu bylo 650 g a vody 195 g. 

Vhodnost vodního součinitele bylo nutné ověřit na zkušební pastě. 

 

d) Pasta s přísadou: 

Receptura pasty s přísadou byla navržena stejným způsobem jako malta s přísadou. 

Cementu tedy bylo 650 g, vody 142,5 g a vody s přísadou 36,3 g. Vodní součinitel w/c = 0,27. 

Opět bylo nutné ověřit navrženou recepturu na zkušební pastě. 
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4.2 Příprava malty a pasty 

 

K posouzení stability vlastnosti cementu bylo nutné zajistit dostatečný počet vzorků 

obou cementů, aby byly zkoušky předmětné. Cementy CEM I a CEM II/A-LL byly odebírány 

každý týden po dobu 10 týdnů přímo ze sila. Volně ložené cementy v sobě již měly 

přimíchaný sádrovec jako regulátor tuhnutí. 

 

Z daného počtu vzorků cementu vyplývá, že bylo nutné připravit 20 malt s CEM I 

(s přísadou a bez přísady) a 20 malt s CEM II/A-LL. Dohromady tedy 40 malt. Pasty byly 

namíchány 4. Z prvního vzorku CEM I byly namíchány 2 pasty (s přísadou a bez přísady) 

a z prvního vzorku CEM II/A-LL také 2 pasty.  

 

Malty, pasty a ostatní zkoušky byly provedeny v laboratoři stavebních hmot na fakultě 

stavební VŠB-TU. V místnosti, kde probíhalo měření, byla konstantní teplota 23 °C a vlhkost 

27,9 %. Teplota vody byla 21,7 °C. 

 

Míchání malty [10]: 

Malta byla namíchána dle normy ČSN EN 196-1. Vstupní složky (cement, písek 

a voda) byly váženy na váze s přesností ± 1 g. Přísada byla zvážena na váze ± 0,1 g. 

a) Do nádoby se nasype navážený cement a nalije voda. Je nutné dávat pozor, aby 

nedošlo ke ztrátám složek. 

b) Po kontaktu vody s cementem se spustí program nastavený na míchačce (obr. 7), který 

začíná mícháním nízkou rychlostí. Čas spuštění míchání je tzv. nulový čas. 

Po uplynutí 30 sekund se automaticky spustí dávkování písku, které trvá 30 sekund. 

Během dávkování písku je nutné přidat zhruba polovinu obsahu přísady. Pokud by se 

nepřidala alespoň část přísady, byla by záměs v tomto stavu příliš suchá a docházelo 

by k vylétávání obsahu z míchačky. 

c) Poté se míchání na 90 sekund zastaví. V prvních 30 sekundách se plastovou stěrkou 

setře malta ze stěn nádoby a umístí se do středu. Po úpravě malty v nádobě se dávkuje 

přísada ve zbylém množství. 

d) Míchání pokračuje vysokou rychlostí po dobu 60 sekund. 
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Míchání pasty [11]: 

Pasta byla namíchána dle normy ČSN EN 196-3 + A1. Vstupní složky (cement 

a voda) byly váženy na váze s přesností ± 1 g. Přísada byla zvážena na váze ± 0,1 g. 

a) Do nádoby se nasype navážený cement a nalije voda. Je nutné dávat pozor, aby 

nedošlo ke ztrátám složek. Proces musí proběhnout během 10 sekund. 

b) Po kontaktu vody s cementem se ihned spustí program na míchačce, který začíná 

nízkou rychlostí po dobu 90 sekund. Čas spuštění míchání je tzv. nulový čas. 

c) Poté se míchání na 30 sekund zastaví. V této pauze se plastovou stěrkou setře pasta 

ze stěn nádoby a umístí se do středu. Po úpravě pasty v nádobě se dávkuje přísada 

v celém množství. 

d) Míchání pokračuje nízkou rychlostí po dobu 90 sekund.  

 

Obr. 7 – Míchačka Beton System MI-CM5A s nádobou 

 

4.3 Stanovení konzistence (rozlití) čerstvé malty 

 

Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) – rozlití malty bylo 

provedeno ve 3 intervalech. Poprvé v čase po zamíchání, 5 minut od nulového času (pracovně 

nazvané 0 minut). Podruhé po 30 minutách a potřetí po 60 minutách vždy od nulového času. 
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Tabulky s naměřenými hodnotami rozlití malty pro CEM I, CEM I + PCE, 

CEM II a CEM II + PCE jsou obsaženy v přílohách jako příloha A. Vývoje rozlití 

jednotlivých vzorků ze všech druhů malt jsou obsaženy v příloze B. 

 

Graf 1 – Rozlití malty CEM I 42,5R v čase 

 

 

 

Graf 2 – Rozlití malty CEM I 42,5R + PCE v čase 
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Graf 3 – Rozlití malty CEM II/A-LL 42,5R v čase 

 

 

Graf 4 – Rozlití malty CEM II/A-LL 42,5R + PCE v čase 
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Zkouška byla provedena dle normy ČSN EN 1015-7. Před každým provedením 

zkoušky bylo nutné maltu lehce promíchat špachtlí po dobu 5 s, aby se v nádobě promísil 

koláč se zbytkem malty z předchozí zkoušky rozlití. 

 

Postup zkoušky [15]: 

− Vzhledem k tomu, že malty neobsahují více než 20 % vzduchu, byly zkoušky 

prováděny tlakovou metodou. 

a) Do nádoby (obr. 10) se plní malta ve čtyřech vrstvách s tím, že po každé vrstvě je 

nutné hutnit 10 lehkými údery dusadla. 

b) Přebytečná malta se setře špachtlí tak, aby povrch malty lícoval s okrajem nádoby. 

c) Před připevněním víka svorkami je nutné ujistit se, že stykový povrch nádoby a víka je 

čistý, aby po natlakování nádoby nedošlo k úniku malty a k znehodnocení zkoušky. 

d) Prostor pod víkem se prostřednictvím ventilů plní tak dlouho vodou, dokud nedojde 

k vytlačení veškerého vzduchu, a poté se ventily uzavřou. 

e) Nádoba se natlakuje vzduchem a povolí se vyrovnávací ventil.  

f) Po dosažení rovnovážného stavu se z tlakoměru odečte hodnota obsahu vzduchu 

s přesností na 0,1 %. 

 

Obr. 10 – Přístroj na měření obsahu vzduchu Formtest 
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Tabulky s naměřenými hodnotami obsahu vzduchu pro CEM I, CEM I + PCE, 

CEM II a CEM II + PCE jsou obsaženy v příloze C. Vývoje obsahu vzduchu jednotlivých 

vzorků všech druhů malt jsou obsaženy v příloze D. 

 

Graf 5 – Obsah vzduchu CEM I 42,5R v čase 

 

 

 

Graf 6 – Obsah vzduchu CEM I 42,5R + PCE v čase 
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Graf 7 – Obsah vzduchu CEM II/A-LL 42,5R v čase 

 

 

Graf 8 – Obsah vzduchu CEM II/A-LL 42,5R + PCE v čase 
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Postup zkoušky: 

a) Po namíchání 4 druhů cementových past viz kapitola 4.2, byly pasty uloženy do forem 

pro malé krychličky s rozměry ± 1 cm. Během plnění bylo nutné důkladné hutnění 

na zhutňovacím stolku. 

b) Poté byly formy uloženy do vlhkostní komory. 

c) Pevnost v tlaku se prováděla na přístroji Formtest (obr. 11) po 2, 7 a 28 dnech. 

d) Tlakový přístroj má tlakovou plochu přizpůsobenou pro normové trámečky o ploše 

1600 mm2, proto bylo nutné výslednou sílu vždy přepočítat na tuto plochu. 

 

Obr. 11 – Tlakový přístroj Formtest Mega 100-300-100M1 

 

 

Tab. 5 – Tabulka pevností v tlaku cementové pasty 

Cementová pasta - 19. 3. 2013 

Druh cementové 
pasty 

Pevnost v tlaku [MPa = N/mm2] 
2 dny 

21. 3. 2013 
7 dní 

26. 3. 2013 
28 dní 

16. 4. 2013 
CEM I 20,98 23,73 30,67 
CEM I + PCE 25,58 34,22 34,69 
CEM II 19,65 24,14 26,04 
CEM II + PCE 23,63 26,26 28,57 
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4.6 Analýza cementu 

 

a) Chemická analýza: 

Chemické složení cementů se zjišťuje pomocí rentgenové fluorescenční spektroskopie. 

Analýzy pro oba cementy mi byly poskytnuty výrobcem (tab. 6 a 7). 

 

Tab. 6 – Chemické složení odebraných vzorků CEM I 42,5R [16] 

Číslo 
vzorku 

Obsah dané složky [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 Cl Cr C3A 

1479 18,79 5,15 3,52 63,87 1,22 0,09 0,99 3,28 0,0578 0,0283 7,70 
1498 18,96 5,08 3,51 63,83 1,25 0,08 1,01 2,98 0,0526 0,0164 7,53 
1538 18,38 5,05 3,46 63,44 1,22 0,06 0,99 2,70 0,0490 0,0202 7,54 
1569 18,60 5,22 3,44 63,99 1,21 0,10 1,04 3,45 0,0691 0,0175 8,02 
1589 18,46 5,27 3,38 63,26 1,19 0,08 1,01 3,34 0,0552 0,0156 8,25 
0026 18,66 5,06 3,27 62,38 1,20 0,16 1,01 3,83 0,0550 0,0094 7,88 
0047 18,55 5,05 3,26 62,21 1,23 0,17 1,04 3,77 0,0850 0,0087 7,87 
0073 18,77 5,05 3,33 62,82 1,23 0,17 1,04 3,60 0,0610 0,0138 7,75 
0098 19,10 5,14 3,30 62,52 1,20 0,16 1,07 3,83 0,0740 0,0203 8,04 

0121 19,00 5,11 3,27 62,29 1,20 0,16 1,08 3,86 0,0740 0,0194 8,02 

 

 

Tab. 7 – Chemické složení odebraných vzorků CEM II/A-LL 42,5R [16] 

Číslo 
vzorku 

Obsah dané složky [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 Cl Cr C3A 

1480 18,46 5,01 3,16 62,69 1,57 0,09 1,03 3,34 0,0818 0,0214 7,94 
1499 18,51 4,94 3,19 62,78 1,55 0,09 0,99 3,41 0,0513 0,0198 7,70 
1539 18,31 4,99 3,22 61,96 1,54 0,05 0,99 2,99 0,0483 0,0297 7,78 
1570 18,74 5,20 3,12 62,94 1,56 0,09 1,01 3,48 0,0678 0,0170 8,51 
1590 18,87 5,19 3,08 63,05 1,43 0,08 1,04 3,41 0,0661 0,0196 8,55 
0027 18,64 5,01 3,11 61,59 1,48 0,16 0,95 3,61 0,0590 0,0105 8,03 
0048 18,95 5,10 3,10 62,28 1,48 0,17 0,94 3,49 0,0520 0,0103 8,27 
0074 18,71 4,97 3,02 62,01 1,44 0,17 0,94 3,66 0,0530 0,0139 8,07 
0099 19,03 5,04 3,06 62,11 1,48 0,16 1,00 3,45 0,0630 0,0184 8,18 

0122 18,81 4,94 3,06 62,06 1,52 0,17 0,94 3,50 0,0460 0,0142 7,92 

 

 

 

 



Bakalářská práce   

32 
 

b) Jemnost mletí: 

Jemnost mletí se určuje permeabilní metodou dle Blainea. Měření se provádí 

v souladu s normou ČSN EN 196-6. Výsledná hodnota je měrný povrch, který se počítá 

z času potřebného pro průtok určitého množství vzduchu zhutněným cementovým lůžkem 

dané velikosti a porozity. Zkouška je to srovnávací, proto je nutné mít referenční materiál, 

u kterého je známý měrný povrch. [12] 

 

Jemnost mletí zkušebních vzorků mi byla také poskytnuta výrobcem (tab. 8). 

 

Tab. 8 – Jemnost mletí odebraných vzorků CEM I a CEM II [16] 

CEM I 42,5 R CEM II/A-LL 42,5 R 
Číslo 

vzorku 
Jemnost mletí 

[m2/kg] 
Číslo 

vzorku 
Jemnost mletí 

[m2/kg] 
1479 358,0 1480 418,7 
1498 362,2 1499 419,6 
1538 377,1 1539 433,1 
1569 369,0 1570 419,1 
1589 364,8 1590 420,6 
0026 370,5 0027 428,5 
0047 364,1 0048 425,6 
0073 370,3 0074 442,4 
0098 371,9 0099 427,7 

0121 377,3 0122 423,6 

 

c) Fázová analýza 

K určení fázového složení cementů slouží rentgenová prášková difrakční analýza, 

která umí charakterizovat pouze krystalické látky. Princip analýzy spočívá v interakci RTG 

záření s elektrony atomů a jejich pružném rozptylu. Krystalické látky mají pravidelné 

periodické uspořádání atomů a díky tomu je možné po zachycení odraženého RTG záření 

od atomů určit difrakční maxima. Poloha, intenzita a tvar difrakčních maxim vychází z druhu 

atomů, a jak dokonale jsou uspořádány v 3D prostoru. [8] 

 

Pro účely difrakční analýzy byly namíchány cementové pasty, viz kapitola 2.1. 

Předmětem difrakční analýzy bylo porovnat fázové složení cementů mezi sebou, porovnat 

způsob hydratace a zjistit jak hydrataci ovlivňuje přísada. Pokud by se prováděla difrakční 
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analýza na cementové maltě, mohlo by docházet ke zkreslení výsledků vlivem křemičitého 

písku, proto bylo vhodné provádět analýzu na cementové pastě. 

 

Analýza byla provedena na prvním odebraném vzorku od každého cementu (vzorky 

číslo 1479 a 1480) a ke zpřesnění analýzy byla provedena difrakční analýza také 

na samostatném slínku a sádrovci. Cementy se zanalyzovaly samostatně hned po odběru 

a poté byla provedena analýza cementových past po 2, 7 a 28 dnech, které byly uloženy 

ve formě ve vlhkostní komoře. Celkem byla provedena analýza se slínkem a sádrovcem 

na 16 vzorcích. 

 

Jemně pomleté materiály (cementy a sádrovec) mohly být podrobeny difrakční 

analýze přímo. Slínek a cementové kostičky bylo nutné pomlít ve vibračním mlýnu (obr. 12). 

 

Obr. 12 – Vibrační mlýn VM 4 s detailem na nádobu pro vzorek 

 

Rentgenová difrakční analýza byla prováděna na přístroji Bruker D8 Advance 

(obr. 13). Pro zpracování difrakčních linií byl použit software Bruker AXS Diffracplus EVA 

a pro určení jednotlivých fází byla použita databáze PDF-2 Release 2004. 
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Obr. 13 – Rentgenový práškový difraktometr Bruker D8 Advance 

 

Legenda: 1 – C3S;    2 – C3A;    3 – C4AF;    4 – CaSO4·2H2O;    5 – β-C2S 

 

Obr. 14 – RTG difrakční záznam cementu CEM I 42,5R 

CEM I

2-Theta - Scale

4 10 20 30 40 50 60 70 80

1

1

1 1

1

1 1

1

1

2

2

1

1

3 3

   4

4

5
5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

5

1

1

1
5

5

5A

B

C

A – CEM I 42,5R 

B – Energosádrovec 

C – Slínek 



Bakalářská práce   

35 
 

 

Legenda: 1 – C3S;    2 – C3A;    3 – C4AF;    4 – CaSO4·0,5H2O;    5 – β-C2S;    6 – CaCO3 

 

Obr. 15 – RTG difrakční záznam cementu CEM II/A-LL 42,5R 

 

Legenda:  1 – C3S;   2 – C3A;   3 – C4AF;   4 – CaSO4·2H2O;   5 – Ettringite;   6 – Ca(OH)2;   

   7 – β-C2S 

 

Obr. 16 – RTG difrakční záznam hydratace cementu CEM I 42,5R 
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 Legenda:    1 – C3S;  2 – C3A;  3 – C4AF;  4 – CaSO4·0,5H2O;  5 – Ettringite;  6 – Ca(OH)2;

 7 – β-C2;  8 – CaCO3 

 

Obr. 17 – RTG difrakční záznam hydratace cementu CEM II/A-LL 42,5R 

 

 

Obr. 18 – RTG difrakční záznam rozdílnosti hydratace CEM I po 28 dnech 
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Obr. 19 – RTG difrakční záznam rozdílnosti hydratace CEM II po 28 dnech 
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5 Vyhodnocení jednotlivých zkoušek a analýz 

 

Rozlití malty: 

V přímém porovnání obou cementů lze říct, že CEM II/A-LL 42,5R má lepší 

zpracovatelnost než CEM I 42,5R s přísadou i bez přísady. Dále je nutné poznamenat, že 

ztráta zpracovatelnosti je u CEM II/A-LL s přísadou i bez přísady nižší. Stabilita vlastnosti je 

u obou cementů značně proměnlivá, nicméně se dá říct, že z hlediska stability dopadl nejlépe 

CEM II/A-LL s přísadou. 

 

Obsah vzduchu: 

Stabilita této vlastnosti je u obou cementů velmi dobrá, ale po přidání přísady dochází 

k lehkému provzdušnění malty a zároveň dochází k rozhození stability. Z naměřených hodnot 

lze také konstatovat, že reakce na přísadu je u obou cementů velmi podobná. Z toho lze 

vyvodit, že na stabilitu obsahu vzduchu u malty s přísadou má vliv použitá přísada, která není 

s těmito cementy moc dobře kompatibilní. 

 

Pevnost v tlaku cementové pasty: 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 4.5, zkoušky byly pouze orientační. Z výsledných 

hodnot je patrné, že přidání přísady pozitivně ovlivnilo nárůst pevností obou cementů. 

Pevnosti u CEM I jsou vyšší než CEM II/A-LL. Oba cementy mají mít rychlý nárůst pevností 

(R), což bylo po zaokrouhlení splněno. 

 

Chemická analýza: 

Z poskytnutých hodnot je patrné, že chemické složení cementů je velmi stabilní. U tak 

proměnlivé suroviny jako je cement, jsou to velmi přesvědčivé hodnoty k tomu, domnívat se, 

že chemické složení nemá vliv na stabilitu vlastností cementu. 

 

Jemnost mletí: 

Jemnost mletí je faktor, který může velmi ovlivnit zpracovatelnost. Z poskytnutých 

hodnot je zřejmé, že CEM II/A-LL se mele na vyšší jemnost. Jednotlivé vzorky mají určité 

výkyvy v jemnosti mletí, ale v přímém porovnání s rozlitím malty nelze vyvodit nějakou 

závislost, proto lze říct, že odchylky ±10 m2/kg jsou zanedbatelné. 
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Fázová analýza: 

Cílem fázové analýzy bylo za prvé určit fázové složení jednotlivých cementů. 

Cementy se mezi sebou samozřejmě liší svým složením, kde u CEM II/A-LL je snížen obsah 

slínku a navíc přimícháván vysokoprocentní vápenec (CaCO3), ale také se liší v použitém 

sádrovci. U CEM I je používán energosádrovec (CaSO4·2H2O), zatímco u CEM II/A-LL se 

používá hemihydrát síranu vápenatého (CaSO4·0,5H2O). 

 

Za druhé měla fázová analýza přínos k posouzení hydratace cementových past. Z té se 

dalo vyvodit, že průběh hydratace je u obou cementů téměř shodný a že je průběh hydratace 

z hlediska fázové analýzy stejný po 2, 7 a 28 dnech. 

 

Třetím předmětem fázové analýzy bylo posoudit vliv přísady – superplastifikátoru 

na průběh hydratace. Z uvedených výsledků lze konstatovat, že plastifikátor na bázi 

polykarboxylátethéru hydrataci neovlivní ani u jednoho typu cementu. V bakalářské práci je 

uveřejněna pouze rozdílnost hydratace malty s přísadou a bez přísady po 28 dnech, protože 

po 2 a 7 dnech bylo chování totožné. 
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6 Závěr: 

 

Po vyhodnocení všech měření, analýz a poskytnutých hodnot lze konstatovat, že 

stabilita vlastnosti obou cementů je proměnlivá z hlediska zpracovatelnosti malty a to jak 

s použitím superplastifikátoru, tak bez něj. U obsahu vzduchu je chování obou cementů 

poměrně stabilní, po použití superplastifikátoru došlo k poměrně vysoké destabilizaci, kterou 

ale způsobil použitý superplastifikátor a jeho špatná kompatibilita s použitými cementy. 

Bohužel se mi nepodařilo zjistit přímou souvislost mezi nějakou vstupní vlastností (chemické 

složení, jemnost mletí) a chováním cementové malty při zkouškách. Pravděpodobně se bude 

jednat o mnohem komplexnější problém, který bude velmi těžké objasnit. 

 

Výrobce charakterizuje CEM II/A-LL jako cement srovnatelný z hlediska použití 

s CEM I s tím, že má lepší zpracovatelnost a nižší odlučitelnost vody. Z měření je patrné, že 

tyto vlastnosti CEM II/A-LL opravdu má, ale z hlediska stability vlastnosti jsou na tom oba 

cementy velmi podobně. 

 

Přestože se posouzení stability cementů provádělo na maltě s normovým křemičitým 

pískem, lze předpokládat, že se cementy budou chovat z hlediska stability zpracovatelnosti 

obdobně i v betonu. Tyto výkyvy ve zpracovatelnosti, na kterých se v betonu může podílet 

také kamenivo, mohou výrazně ovlivňovat navrženou recepturu betonu a to zejména 

u vysokohodnotného betonu, kde hraje obsah vody velmi významnou roli. 
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Přílohy 

 

Příloha A: Naměřené hodnoty rozlití malt 

 

Tab. 9 – Rozlití referenční malty CEM I 42,5R 

Číslo 
vzorku 

Datum 
měření 

0 minut 30 minut 60 minut 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

1479 20. 2. 2013 187 x 188 187,5 168 x 168 168,0 158 x 158 158,0 
1498 30. 1. 2013 183 x 182 182,5 171 x 169 170,0 164 x 164 164,0 
1538 7. 2. 2013 180 x 182 181,0 172 x 170 171,0 160 x 163 161,5 
1569 14. 2. 2013 187 x 189 188,0 176 x 175 175,5 162 x 162 162,0 
1589 28. 2. 2013 186 x 188 187,0 173 x 174 173,5 162 x 162 162,0 
0026 25. 1. 2013 181 x 182 181,5 170 x 172 171,0 168 x 169 168,5 
0047 13. 3. 2013 170 x 170 170,0 152 x 154 153,0 140 x 140 140,0 
0073 15. 3. 2013 175 x 175 175,0 158 x 158 158,0 143 x 142 142,5 
0098 21. 3. 2013 179 x 179 179,0 159 x 159 159,0 148 x 148 148,0 
0121 22. 3. 2013 180 x 180 180,0 160 x 162 161,0 148 x 149 148,5 

   
181 

 
166 

 
156 

 

 

 

 

Tab. 10 – Rozlití malty CEM I 42,5R + PCE 

Číslo 
vzorku 

Datum 
měření 

0 minut 30 minut 60 minut 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

1479 20. 2. 2013 188 x 186 187,0 179 x 179 179,0 174 x 174 174,0 
1498 30. 1. 2013 180 x 176 178,0 173 x 172 172,5 162 x 161 161,5 
1538 8. 7. 2013 178 x 179 178,5 171 x 172 171,5 166 x 164 165,0 
1569 14. 2. 2013 183 x 183 183,0 168 x 169 168,5 162 x 162 162,0 
1589 1. 3. 2013 172 x 172 172,0 163 x 163 163,0 150 x 150 150,0 
0026 1. 3. 2013 163 x 163 163,0 155 x 155 155,0 140 x 140 140,0 
0047 13. 3. 2013 166 x 166 166,0 152 x 152 152,0 142 x 144 143,0 
0073 15. 3. 2013 168 x 168 168,0 160 x 160 160,0 148 x 148 148,0 
0098 19. 3. 2013 172 x 172 172,0 159 x 159 159,0 147 x 147 147,0 
0121 22. 3. 2013 174 x 173 173,5 162 x 163 162,5 152 x 152 152,0 

   
174 

 
164 

 
154 
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Tab. 11 – Rozlití referenční malty CEM II/A-LL 42,5R 

Číslo 
vzorku 

Datum 
měření 

0 minut 30 minut 60 minut 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

1480 26. 2. 2013 189 x 188 188,5 180 x 180 180,0 170 x 171 170,5 
1499 1. 2. 2013 186 x 184 185,0 174 x 173 173,5 163 x 163 163,0 
1539 8. 2. 2013 185 x 185 185,0 172 x 171 171,5 161 x 162 161,5 
1570 15. 2. 2013 190 x 188 189,0 173 x 172 172,5 167 x 166 166,5 
1590 27. 2. 2013 192 x 193 192,5 177 x 179 178,0 166 x 164 165,0 
0027 12. 3. 2013 181 x 180 180,5 164 x 164 164,0 154 x 154 154,0 
0048 12. 3. 2013 175 x 178 176,5 160 x 160 160,0 148 x 147 147,5 
0074 14. 3. 2013 184 x 186 185,0 172 x 172 172,0 160 x 160 160,0 
0099 20. 3. 2013 178 x 178 178,0 161 x 162 161,5 152 x 151 151,5 
0122 20. 3. 2013 182 x 182 182,0 169 x 169 169,0 157 x 157 157,0 

   
184 

 
170 

 
160 

 

Tab. 12 – Rozlití malty CEM II/A-LL 42,5R + PCE 

Číslo 
vzorku 

Datum 
měření 

0 minut 30 minut 60 minut 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

d1 x d2 
[mm] 

průměr 
[mm] 

1480 26. 2. 2013 189 x 191 190,0 182 x 180 181,0 180 x 178 179,0 
1499 1. 2. 2013 188 x 187 187,5 180 x 180 180,0 173 x 173 173,0 
1539 8. 2. 2013 191 x 194 192,5 182 x 182 182,0 175 x 177 176,0 
1570 15. 2. 2013 193 x 194 193,5 185 x 184 184,5 177 x 176 176,5 
1590 28. 2. 2013 194 x 194 194,0 183 x 183 183,0 175 x 175 175,0 
0027 11. 3. 2013 185 x 183 184,0 167 x 167 167,0 159 x 159 159,0 
0048 12. 3. 2013 189 x 186 187,5 168 x 168 168,0 161 x 161 161,0 
0074 14. 3. 2013 182 x 182 182,0 173 x 175 174,0 166 x 167 166,5 
0099 20. 3. 2013 180 x 178 179,0 170 x 170 170,0 160 x 160 160,0 
0122 20. 3. 2013 185 x 185 185,0 175 x 175 175,0 166 x 166 166,0 

   
188 

 
176 

 
169 
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Příloha B: Vývoj rozlití jednotlivých vzorků ze všech druhů malt 

 

 

Graf 9 – Vývoj rozlití jednotlivých vzorků ze všech druhů malt v čase 0 minut 

 

 

 

Graf 10 – Vývoj rozlití jednotlivých vzorků ze všech druhů malt v čase 30 minut 
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Graf 11 – Vývoj rozlití jednotlivých vzorků ze všech druhů malt v čase 60 minut 

 

  

135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H
o
d

n
o
ta

 r
o
zl

it
í 

[m
m

]

Číslo vzorku

CEM I

CEM I + PCE

CEM II

CEM II + PCE



Bakalářská práce   

50 
 

Příloha C: Naměřené hodnoty obsahu vzduchu čerstvých malt 

 

 

Tab. 13 – Obsah vzduchu čerstvé malty (referenční) CEM I 42,5R 

Číslo vzorku Datum měření 
Obsah vzduchu [%] 

0 minut 30 minut 60 minut 

1479 20. 2. 2013 6,3 5,6 5,6 
1498 30. 1. 2013 6,2 5,1 5,1 
1538 7. 2. 2013 5,3 5,3 5,9 
1569 14. 2. 2013 5,8 5,3 5,9 
1589 28. 2. 2013 6,0 5,5 5,7 
0026 25. 1. 2013 6,5 5,7 5,3 
0047 13. 3. 2013 6,0 5,8 5,6 
0073 15. 3. 2013 5,6 5,4 5,6 
0098 21. 3. 2013 5,7 5,6 5,4 
0121 22. 3. 2013 5,5 5,4 5,7 

 
Průměr [%] 5,9 5,5 5,6 

 

 

Tab. 14 – Obsah vzduchu čerstvé malty CEM I 42,5R + PCE 

Číslo vzorku Datum měření 
Obsah vzduchu [%] 

0 minut 30 minut 60 minut 

1479 20. 2. 2013 4,8 5,2 5,9 
1498 30. 1. 2013 5,0 5,1 5,8 
1538 8. 7. 2013 4,9 5,0 5,3 
1569 14. 2. 2013 5,0 5,4 5,6 
1589 1. 3. 2013 5,4 5,9 6,5 
0026 1. 3. 2013 6,5 6,5 6,8 
0047 13. 3. 2013 5,9 6,4 6,9 
0073 15. 3. 2013 6,5 6,4 6,9 
0098 19. 3. 2013 5,6 6,1 6,5 
0121 22. 3. 2013 6,1 6,5 6,6 

 
Průměr [%] 5,6 5,9 6,3 
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Tab. 15 – Obsah vzduchu čerstvé malty (referenční) CEM II/A-LL 42,5R 

Číslo vzorku Datum měření 
Obsah vzduchu [%] 

0 minut 30 minut 60 minut 

1480 26. 2. 2013 5,7 5,3 5,5 
1499 1. 2. 2013 5,8 5,6 5,4 
1539 8. 2. 2013 5,6 5,1 5,7 
1570 15. 2. 2013 5,4 5,2 5,6 
1590 27. 2. 2013 5,3 5,1 5,3 
0027 12. 3. 2013 5,8 5,3 5,3 
0048 12. 3. 2013 5,2 5,1 5,4 
0074 14. 3. 2013 5,9 5,8 5,5 
0099 20. 3. 2013 5,1 5,1 5,4 
0122 20. 3. 2013 5,2 5,1 5,1 

 
Průměr [%] 5,5 5,3 5,4 

 

 

Tab. 16 – Obsah vzduchu čerstvé malty CEM II/A-LL 42,5R + PCE 

Číslo vzorku Datum měření 
Obsah vzduchu [%] 

0 minut 30 minut 60 minut 

1480 26. 2. 2013 6,7 7,2 7,7 
1499 1. 2. 2013 4,6 4,9 6,1 
1539 8. 2. 2013 4,7 5,1 5,8 
1570 15. 2. 2013 5,1 5,6 6,6 
1590 28. 2. 2013 5,2 5,7 6,9 
0027 11. 3. 2013 4,9 5,9 6,3 
0048 12. 3. 2013 5,0 5,4 5,7 
0074 14. 3. 2013 5,9 6,1 6,9 
0099 20. 3. 2013 5,6 5,8 6,3 
0122 20. 3. 2013 6,3 6,5 7,0 

 
Průměr [%] 5,4 5,8 6,5 
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Příloha D: Vývoj obsahu vzduchu jednotlivých vzorků ze všech druhů čerstvých malt 

 

 

Graf 12 – Vývoj obsahu vzduchu jednotlivých vzorků ze všech druhů malt v čase 0 minut 

 

 

 

Graf 13 – Vývoj obsahu vzduchu jednotlivých vzorků ze všech druhů malt v čase 30 minut 
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Graf 14 – Vývoj obsahu vzduchu jednotlivých vzorků ze všech druhů malt v čase 60 minut 

 

  

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

O
b

sa
h

 v
zd

u
ch

u
 [

%
]

Číslo vzorku

CEM I

CEM I + PCE

CEM II

CEM II + PCE



Bakalářská práce   

54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Poděkování: 

Tímto bych rád poděkoval svému vedoucímu bakalářské práce Ing. Jiřímu Šafratovi 

za vedení a cenné rady. Zaměstnancům laboratoře stavebních hmot za ochotu a vstřícný 

přístup. V neposlední řadě bych rád poděkoval doc. Ing. Vlastimilu Matějkovi, Ph.D. 

za ochotu umožnit provedení RTG difrakční analýzy a za cenné rady. 


