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Úvod 

Při užití betonu jako konstrukčního materiálu je nutné si uvědomit, že objemové 

změny a růst teplot v konstrukci spolu úzce souvisí. Tyto dva jevy jsou přirozeně spjaty 

s hydratací cementu a transportem vody z hydratujícího betonu. V posledních letech se 

kromě těchto příčin dostává do popředí i autogenní smrštění pozorované zejména u betonů 

vyšších užitných vlastností. S rostoucí jemností mletí cementu je náročnější redukovat 

smrštění i rychlost vývinu hydratačních teplot než před lety. 

Využití minerálních příměsí s vhodným typem kameniva a optimalizovaným 

poměrem složek se jeví jako efektivní možnost redukce smrštění. Pokud dosáhneme 

kladných výsledků s využitím tzv. vedlejších energetických produktů, které vznikají 

zejména v teplárenském průmyslu, pak půjde o ekonomicky i ekologicky výhodné řešení. 

Ověření účinku přísad redukujících smrštění a jejich chování z krátkodobého i 

dlouhodobého časového horizontu spolu se zmíněnou optimalizací klade otázku: „Do jaké 

míry lze redukovat smrštění?“ 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Objemové změny betonu 

Téměř každý materiál na silikátové bázi díky svým hydratačním procesům podléhá 

objemovým změnám. Velikost a původ těchto objemových změn většinou záleží na mnoha 

faktorech, které mají svůj původ ve fyzikálních či chemických procesech. Pokud se 

dostáváme při těchto změnách do kladných čísel, tak hovoříme o tzv. nabývání materiálu, 

čili bobtnání. V záporných hodnotách hovoříme o smršťování. [1] [49] 

Většina materiálů na bázi silikátových pojiv má sklon k záporným objemovým 

změnám. S rostoucím měrným povrchem jemných podílů obecně roste citlivost ke 

smršťování. Mezi tyto jemné podíly řadíme filery, latentně hydraulické i aktivní příměsi a 

samozřejmě cement. Neméně důležitou roli zastává i poměr množství kameniva ku množství 

cementového tmele (a/c), stejně jako použitý druh kameniva (hutné, lehké). Své místo zde 

zastává i vodní součinitel w, v případě, že hydratující cement má k dispozici méně vody pro 

výpar, a tím méně hmoty, o kterou by zmenšil svůj objem a zvýšil vznik kapilárního systému 

pórů. Efekt negativních objemových změn betonů je stále řešenou problematikou, která se 

dále prohlubuje vývojem nových materiálů, jako jsou například vysokohodnotné betony. U 

těchto materiálů, pro jejichž výrobu je užíváno speciálních technologických postupů, jako 

například snižování dávky záměsové vody pomocí superplastifikačních přísad, mohou být 

negativní důsledky objemových změn více zřetelnější, a tak je nutné počítat například s vyšší 

hodnotou autogenního smrštění. [2] 

1.1 Rozdělení deformací betonu 

Základní děje týkající se deformací betonu dělíme na reverzibilní (vratné) a 

ireverzibilní (nevratné, plastické). Vratné deformace charakterizuje modul pružnosti, 

teplotní roztažnost a z části i smrštění betonu způsobené migrací vlhkosti, tj. vnitřními silami 

v betonu. Mezi plastické deformace řadíme dotvarování, které je ovlivněno hlavně 

působením dlouhodobého zatížení a částečně i smrštěním od karbonatace a hydratace 

betonu. Následující kapitoly práce budou zaměřeny zejména na možný nežádoucí vznik 

trhlin od smrštění, nikoliv od mechanického zatížení konstrukce (jako creep, sedání aj.). [3]  
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1.2 Obecná teorie smršťování 

Celý proces záporných objemových změn silikátových kompozitů, neboli 

smršťování, není ani přes výrazný zájem mnoha výzkumných skupin zcela jednoznačný, 

neboť vedle kapilárních jevů působí úbytek vody v krystalové mřížce migraci vlhkosti mezi 

různě velkými kapilárami, podle napětí vodních par okolního prostředí. Současně je 

ovlivňována napětím tzv. “tranzitní zóna“, tedy mikroskopická vrstva cementového tmele 

obklopujícího povrch zrna kameniva. V prvních fázích tvrdnutí cementový kámen stlačuje 

povrch kameniva silou v radiálním směru, což vede ke snížení hutnosti v již zmíněné zóně 

styku cementového kamene a povrchu kameniva. [3] 

1.3 Plastické smrštění 

Jak již z názvu této podkapitoly a samotného principu objemových změn plyne, tak 

tento druh smrštění probíhá v plastické fázi, tj. přibližně od 15 min do 8 hod od zamíchání 

betonu. Plastické smrštění však nastává pouze tehdy, pokud se z povrchu betonu odpařuje 

voda nebo dochází k odvodu vody kapilárním sáním z podkladního betonu či již položených 

základů. Mechanismus smrštění je vyvozen napětím v tahu povrchových vrstev betonu. 

V důsledku toho, že je již vnitřní část betonu chráněna proti smrštění, tak se jeví plastický 

stav jako velmi citlivý a ke vzniku trhlin pak může dojít velmi snadno. [4] [13] 

Plastické smrštění probíhá pouze za relativní vlhkosti vzduchu nižší jak 95 %. 

Velikost tohoto smrštění významně souvisí zejména s rychlostí odpařování vody, což závisí 

primárně na teplotě okolního vzduchu, teplotě betonu, relativní vlhkosti vzduchu, případně 

rychlosti proudění okolního vzduchu. [5] Z těchto aspektů je zřejmě nejdůležitější působení 

rychlosti proudění větru, jenž vede k rychlejšímu odpařování vody z betonu. Vhodným 

ošetřením se poté jeví ochranné nástřiky. Analýza trhlin vznikajících plastickým smrštěním 

betonu prokazuje, že její celková hloubka může dosahovat až 80 mm. [13] 
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Přiložený Obr. 1 simuluje informativní určení rychlosti odpařování vody z betonu 

v kg/m2/hod. Stačí si pouze určit příslušnou teplotu okolního vzduchu a následně postupovat 

vodorovnou a svislou úsečkou pro určení zbývajících parametrů.  [5] 

 

Obr. 1: Vliv okolních podmínek na rychlost odpařování betonu [O1] 

 

Podle následujícího Obr. 2 vidíme, že plastické smrštění úzce souvisí s vodním 

součinitelem betonu a množstvím cementové pasty, kde jasně hraje roli podíl kameniva 

v prvních osmi hodinách zrání. [4] 

 

Obr. 2: Vztah smrštění cementového tmele a zastoupení kameniva [O2]  
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1.4 Plastické sedání 

Při plastickém sedání jde o neschopnost čerstvého betonu přenášet tahová a smyková 

napětí, jenž vznikají od rozdílu ve svislých deformacích, které vznikají transportem 

nadbytečné záměsové vody k povrchu betonu a následnému odpařování. Trhliny tohoto typu 

se nejvíce projevují v sedání směsi přes výztuž, tedy v místech, kde je průřez výškově 

rozdílný, zejména pak u konstrukcí s uložením výztuže v horní části prvku, nebo také v 

horních částech sloupů, kde dochází ke klenbovému účinku.  

Kritické jsou i rozdílné tloušťky ukládaných vrstev směsi. Jelikož beton nedozrává 

v celém průřezu konstantně (vlivem rozdílných teplot, rychlosti odchodu nadbytečné vody 

a vlivem vývinu hydratačního tepla), tak výsledné tahové napětí bývají rozdílné. Z toho 

plyne, že průřezy, které na sebe navazují by neměly být rozdílné více než 40 mm. [6] [13] 

1.5 Chemické a autogenní smrštění 

Chemické smrštění bývá vysvětlováno jako proces, při kterém objem reaktantů, 

hlavních slínkových minerálů (C3S, C2S, C3A, C4AF) je větší než objem výsledných 

hydratačních produktů, C-S-H gelů aj. [15] Jde o proces zabudování záměsové vody do 

struktury nově vznikajících zmíněných hydratačních produktů. Neméně významnou roli 

hraje i stupeň hydratace, kde s jeho rostoucím podílem klesá počáteční objemové zastoupení 

záměsové vody a slínkových minerálů ve prospěch hydratačních produktů. [2] 

Časově lze ohraničit tento druh smrštění od smísení cementu s vodou až po konec 

hydratačního procesu. Proto bývají měření objemových změn prováděné do 72 hod od 

zamíchání. [7] 

Dle Eriky Holt je autogenní smršťování záporná objemová změna, jenž nastane, 

pokud není zajištěna vlhkostní výměna mezi silikátem a okolním prostředím. Je to určitá 

část chemického smrštění, která je makroskopicky pozorovatelná a měřitelná změna 

vnějšího objemu hydratujícího tělesa. [2] 
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Dnes se s tímto typem smrštění setkáváme zejména u vysokopevnostních betonů, kde 

bývá zajištěn nízký vodní součinitel o velikosti nižší než 0,4. Nejvyšších hodnot autogenního 

smrštění dosahují jednoznačně betony vyšších užitných vlastností, u kterých ovlivňujeme 

hustotu mikrostruktury často příměsí mikrosiliky a účinnějších superplastifikačních přísad, 

kde se uplatňuje jev tzv. samovysychání, který nejlépe popisuje teorie kapilárního napětí. 

[8] [5] 

Tato teorie prezentuje vznik nových neúplně saturovaných kapilárních pórů (po 

vytvoření struktury cementové matrice), v nichž se důsledkem povrchového napětí vody 

vytvářejí kapalinové menisky. Kapilární tlak tlačí kapalinové menisky dále mezi póry, a 

vyvozuje tahové síly na stěny póru, čímž se snaží kapiláry uzavírat. Časově je toto období 

důležité hlavně v prvních 12 hodinách hydratace (resp. 24 hod.) [7] 

Následující Obr. 3 ukazuje velikost objemu chemického a autogenního smrštění 

během hydratace. [9] 

 

Obr. 3: Rozdíl velikosti chemického a autogenního smrštění v čase (bez možnosti odpařování a externího zdroje 

vody) [O3] 
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Podle následujícího Obr. 4 je zřejmé, že autogenní smršťování je doprovázeno 

poklesem relativní vlhkosti hydratujícího vzorku. Podle Veronique Baroghel-Bouny je 

pokles relativní vlhkosti zřejmý, i přes zabránění vlhkostního kontaktu s okolím. 

Autogennímu smršťování tedy nezabráníme použitím ošetřovacích nástřiků či fólií. Pouze 

pokud je beton uložen pod vodou nedochází k autogennímu smršťování, protože voda, která 

je spotřebovaná při hydrataci je externím zdrojem nahrazena. [10][2] 

 

 

Obr. 4: Rozdílné snižování relativní vlhkosti v pórech u obyčejných a vysokohodnotných betonů [O4] 

1.6 Smrštění vysycháním 

Smrštění vysycháním je definováno jako ztráta kapilárně vázané vody z původně 

nasyceného betonu na relativní vlhkost prostředí, tedy cca 45 %. Hlavní důvod je, že pokud 

je beton vystaven prostředí, které má odlišné podmínky (zejména relativní vlhkost), snaží se 

vyrovnat podmínkám prostředí. Rychlost odpařování kapilárně vázané vody bude záviset 

zejména na teplotě, vodním součiniteli směsi a odpařované ploše. V podstatě jde o zvýšení 

kapilárního tlaku v pórovém systému, který vede ke vzniku tahových napětí, jenž zužují 

kapiláry a přitahují zrna k sobě. Nejprve se bude odpařovat voda z velkých kapilárních pórů, 

ta však nezpůsobuje výrazné objemové změny. Nicméně jak proces probíhá odpařuje se voda 

i z menších kapilárních a gelových pórů. Zde může nastat problém při vzniku tzv. 

kapalinových menisků.  [15] [5] 
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Časový průběh tohoto smrštění je ohraničen od doby kdy hydratující betonová směs 

získala své první mechanické vlastnosti, resp. konce tuhnutí, takže přímo navazuje na 

smrštění plastické.  

Experimentálně bylo ověřeno, že rovnovážný stav, při kterém nedochází 

k odpařování vody je 94 % r.h. (již zanedbatelné smrštění vysycháním). To je vysvětleno 

tím, že parciální tlak vodní páry v pórech cementové pasty je menší než parciální tlak 

volného prostoru. Pokud bude beton po dobu zrání ošetřován pod vodou bude bobtnat. 

Molekuly vody vnikající mezi C-S-H gel snižují povrchové napětí, které vede též k expanzi. 

[15] [5] 

1.7 Teplotní objemové změny 

Stejně jako řada dalších materiálů i beton podléhá teplotním objemovým změnám. 

Při zahřívání se jedná o „roztažnost“, při snižování teploty jde o „smrštění“. U lineární 

teplotní roztažnosti uvažujeme o roztažnosti cementového kamene 15·10-6 K-1, 

oceli 12·10-6  K-1 a kameniva 12–20·10-6 K-1, mimo vápence, resp. dolomitické vápence, 

které mají hodnoty výrazně menší (0,9–1,8·10-6 K 1). Nejvhodnější variantou by bylo, kdyby 

všechny části kompozitu (cementový kámen, kamenivo) měly stejnou teplotní roztažnost. 

[12] 

Jak uvádí prof. Hela je vždy vhodnější kamenivo s vyšší teplotní roztažností než 

cementový kámen, protože tak dochází ke zvětšení objemu tvrdnoucího betonu, což je vždy 

vhodnější, než-li vznik tahových napětí, které vyvolají vznik mikrotrhlin na rozhraní 

cementového kamene a povrchu kameniva v tzv. tranzitní zóně. [13] 

Teplotní roztažnost lze vypočítat ze vztahu: 

 

𝛥𝑙𝑡  =  𝑙 ∙ ∆𝑇 ∙ 𝛼𝑇  

 

kde:  𝛼𝑇…součinitel teplotní roztažnosti [K-1] 

∆𝑇…změna teploty [°C] 

l…celková délka konstrukce [m] ¨ 

[13] 
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1.8 Karbonatační smrštění 

Pokud vystavíme cementový kámen působení vzdušného CO2, tak nastává reakce 

s Ca(OH)2 a C-S-H gely, která vede ke snížení poměru mezi CaO a SiO2. Ve 

zkarbonatovaném betonu se následně snižuje obsah krystalické vody a beton se pak chová 

jako by byl vysoušen s mnohem nižší rel. vlhkostí, než které je vystaven. Tento děj je 

z časového hlediska dlouhodobý a ireversibilní (nevratný). Během několika let toto smrštění 

nabývá hodnot 0,7–1,0 mm/m. [12] [3] 

Velikost, účinek a průběh karbonatace určuje primárně relativní vlhkost okolí, které 

je beton vystaven. Při 50 % rel. vlhkosti probíhá karbonatace nejintenzivnější, jelikož jsou 

ideální podmínky pro vnik kyseliny uhličité jako média pro tuto reakci. Při úplném 

ponořením pod vodou karbonatace neprobíhá, poněvadž jsou póry zaplněné vodou, a CO2 

tak do kamene nepronikne. Stejně tak při velmi nízké rel. vlhkosti nenastane karbonatace 

v důsledku nevzniknutí kyseliny uhličité ve struktuře betonu. [14] 

Karbonatace je patrná zejména na povrchu betonu, tj. tam, kde se beton nejrychleji 

vysouší. V kombinaci s vysokou hodnotou smrštění vysycháním může vést až k fatálním 

následkům. Riziko se skrývá například i v zimním období, např. v uzavřených a méně 

větraných prostorech dochází k proteplování hořáky (vyšší koncentrace CO2). [14] 

2 Složky betonu ovlivňující objemové změny  

2.1 Kamenivo 

2.2 Vliv maximálního zrna kameniva 

Kamenivo ve své podstatě snižuje celkové smrštění betonu, jelikož brání 

hydratujícím cementovým zrnům ve vývoji smrštění. Kromě dávky kameniva, se kterou 

smrštění klesá je důležitá i velikost maximálního zrna použitého kameniva. Lyseho pravidlo 

tvrdí: čím větší maximální zrno kameniva v betonu máme, tím menší dávka vody je potřeba 

pro dosažení požadované konzistence. Stejné charakteristické pevnosti betonu (při konst. w) 

dosáhneme snížením dávky cementu (nutné je snížit i dávku vody, pro zachování stejného 

vodního součinitele) a zvýšit obsah kameniva. Podle následující Tab. 1 vidíme, že růst 

poměru a/c snižuje výrazně smrštění vysycháním, díky vyššímu obsahu kameniva, které 

působí jako tzv. překážky smrštění. [5]  
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Tab. 1: Vliv maximálního zrna kameniva na velikost smrštění vysycháním při stejné charakteristické 

pevnosti betonu (50 MPa) [14] 

Složka Směs Dmax 16 Směs Dmax 25 Směs Dmax 32 

Voda [kg/m3] 150 142 128 

CEM I 42,5 R [kg/m3] 300 284 256 

Jemné kamenivo [kg/m3] 960 804 816 

Hrubé kamenivo [kg/m3] 971 1229 1278 

Celkový obsah kameniva [kg/m3] 1933 2033 2095 

Superplastifikační přísada [kg/m3] 3,0 2,8 2,6 

Vodní součinitel [-] 0,5 0,5 0,5 

Poměr a/c [-] 6,44 7,10 9,18 

Smrštění vysycháním [µm/m] 336 286 199 

 

Dle Bajzy a Rousekové nastává problém při zvyšování maximálního zrna kameniva 

ve struktuře betonu, na rozhraní cementového kamene a povrchu zrn kameniva (tranzitní 

zóna) S nižší dávkou cementu a větším maximálním zrnem kameniva se zvyšuje napětí 

v tomto místě a nastává vznik strukturálních mikrotrhlin. [14] 

2.3 Vliv použitého typu kameniva 

 Neméně významnou roli hraje i typ použitého kameniva (těžené x drcené). 

Významně pak ovlivňuje zejména chování a vlastnosti čerstvého betonu, ale dotýká se i 

výsledných vlastností zatvrdlého betonu. Například pro zachování stejné zpracovatelnosti je 

třeba více vody na ovlhčení drceného kameniva (díky jeho vyššímu měrnému povrchu) než 

u kameniva těženého. To může ovlivnit zejména výsledné smrštění vysycháním. 

 Z pohledu smrštění chemického je taktéž vhodnější těžené kamenivo, které 

nepotřebuje tolik cementového tmele na obalení zrna jako ostrohranná zrna kameniva 

drceného. [15]   
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2.4 Specifický měrný povrch kameniva 

Specifický měrný povrch vyjadřuje poměr povrchové plochy zrn kameniva ku jeho 

hmotnosti. Je důležitou charakteristikou, od které závisí množství vody, které je potřebné na 

ovlhčení kameniva a množství cementové kaše potřebné na obalení zrn kameniva v celé 

objemové jednotce betonu. Obecně platí, že čím drobnější zrna kameniva jsou, tím větší je 

jejich výsledný měrný povrch, a tím více potřebujeme vody na smáčení jeho povrchu. 

Adsorpce vody kameniva je přímo spjata se smrštěním vysycháním a je obecně známo, že 

některé typy kameniv (pískovec, čedič a některé granity) mají mnohem vyšší náchylnost 

k objemovým změnám při rozdílné vlhkosti než kameniva jiná (vápenec, dolomit). [16] 

Dle Wittmanna bylo prokázáno, že při rel. vlhkosti nad 50 % se uplatňuje při smrštění 

vysycháním tzv. rozpojovací tlak. Ten definoval Powers a Wittmann jako rozdíl mezi 

rozhraním objemově nenarušených podmínek a mezifází (pouze do vzdálenosti rozhraní 

menší než 3 nm). Na následujícím Obr. 5 vidíme, že vzorek s vyšším měrným povrchem 

vykazuje vyšší povrchovou energii, která má za důsledek vyšší hodnotu smrštění.). [16] [42] 

 

 

Obr. 5: Vliv specifického měrného povrchu na objemové změny kameniva [O5] 
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2.5 Cement 

2.5.1 Hydratace portlandského cementu 

Portlandský cement po smísení s vodou tuhne a tvrdne s následným vznikem 

cementového kamene. [2] Reakci smísení cementu s vodou nazýváme hydratací. Jedná se o 

exotermní reakci, jenž je spojená s intenzivním vývinem hydratačního tepla. Pokud chceme 

významně ovlivnit smršťování a redukci teplot v konstrukci, je potřeba brát cement jako 

vícefázový materiál. Mezi základních pět fází patří: dikalciumsilikát (C2S), trikalciumsilikát 

(C3S), trikalciumaluminát (C3A), kalciumaluminátferit (C4AF) a síran vápenatý (jako 

regulátor tuhnutí cementu). Mezi další složky patří volné CaO, alkalické sírany, periklas a 

nezreagovaný křemen. Kalcium silikáty se významně podílí na procesech tuhnutí, kdežto 

kalciumalumináty zase při procesech tvrdnutí. [17] 

Při hydrataci  kalcium-silikátů je produktem C-S-H gel (I nebo II) společně s tvorbou 

portlanditu (CaOH2), dále pak CH. Hydratace probíhají podle následujících rovnic: 

C3S: 2C3S + 6H2O → C3S2H3 + 3Ca(OH)2 

C2S: 2C2S + 4H2O → C3S2H3 + Ca(OH)2 

V případě kalciumaluminátu se C3A za přítomnosti síranu vápenatého transformuje 

na primární ettringit C3A·3CaSO4·32H2O a časem na monosulfát C3A·CaSO4·12H2O. 

S vývinem hydratačního tepla 910 J·g-1 jde o nejrychleji reagující slínkový minerál, který se 

významně podílí zejména na prvotním chemickém smrštění. 

Pokud by hydratace probíhala bez přítomnosti síranu vápenatého, tak by namísto 

ettringitu vznikl C4AH13, který by dále konvergoval na stabilní C3AH13. V případě C4AF, 

jenž reaguje podobně jako C3A, avšak s jinou reakční rychlostí by se tvořil C4(A;F)H18(19), 

který by pak dále konvergoval na stabilní C3(A;F)H6. [17] 

Hydratační rovnice C3A a C4AF: [17] 

C3A (trisulfát): C3A+ 3CaSO4·2H2O + 26H2O  → C3A 3CaSO4·32H2O 

C3A (monosulfát): 2C3A + C3A 3CaSO4·32H2O → C3A CaSO4·12H2O 

C4AF:   C4AF+ 3CaSO4·2H2O + 26H2O  → C3(A;F) 3CaSO4·32H2O 

C3(A;F) + C3(A;F) 3CaSO4·32H2O → C3(A;F) CaSO4·12H2O  
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Fáze hydratace cementu: 

1. Indukční fáze 

a. První částí této fáze je tzv. preindukční, která nastává v krátkém intervalu 

(10–15 min) po smísení cementu s vodou a v podstatě jde o jednotlivé 

smáčení zrn cementu s okamžitým vznikem primárního ettringitu. Ve směsi 

dochází k prvním reakcím kalcium silikátů, rozpouštění aluminátů, síranů a 

vzniku Ca(OH)2 a Aft fází. V důsledku směšování a krystalizace ettringitu 

dochází k intenzivnímu vývinu hydratačního tepla. [3] [17] 

b. Druhá část se projevuje zvyšující se viskozitou směsi s tvorbou zárodků 

krystalů CH a C-S-H. Voda proniká hlouběji v zrnech cementu a vytváří se 

nové hydratační produkty. Časově je fáze ohraničena asi od 1–2 hod od 

zamíchání. 

[3] [14] 

2. Přechodová fáze 

V druhé periodě dochází k přechodu C3S a následně C2S za vzniku dlouhovláknitého  

C-S-H gelu se současnou produkcí Ca(OH)2. Dochází k prorůstání krystalů hydratačních 

produktů. Nastává zde hlavní vrchol intenzity hydratačního tepla. Rychlost přechodu může 

být významně ovlivněna velikostí vodního součinitele, kde se s jeho rostoucí hodnotou 

prodlužuje doba tuhnutí. Tato fáze bývá ukončena zpravidla do 24 hod. [3] [14] 

 

3. Fáze stabilní struktury 

V poslední fázi nastává konverze dlouhovláknitého C-S-H na drobnovláknitý. Dále 

nastává přeměna ettringitu (trisulfátu) na monosulfát. Rychlost uvolňování hydratačního 

tepla postupně klesá až k nule. Toto období je ohraničeno fází klesající rychlosti hydratace 

(do 28 dnů) a fází dozrávání (v rozmezí i několika let). 

[3] [14]   
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2.5.2 Měrný povrch cementu 

Rychlost hydratace je v podstatě přímo úměrná jemnosti mletí cementu. Literatura 

uvádí, že průměrná hloubka hydratace cementového zrna dosahuje rozmezí 3–15 µm. 

Vzhledem k velikosti zrn cementu nedojde nikdy k úplné hydrataci větších zrn. Tím, že 

zvýšíme měrný povrch cementu účinně urychlíme proces hydratace hlavně v raných 

stádiích. Při míchání může nastat také problém agregace zrn cementu, která se pomocí 

přitažlivých sil k sobě vážou, což působí dojmem zdánlivého tuhnutí. Vysoký měrný povrch 

cementu přirozeně souvisí také se zvyšujícím se chemickým smrštěním. [3] 

 V následujícím experimentu zkoumal Justnes a kol. vliv rozdílného chemického a 

minerálního složení cementu s rozdílnými měrnými povrchy cementů. Bylo zde měřeno 

celkové chemické smrštění. Autoři použili metodu, kde naplnili Erlenmayerovu baňku 

(50 ml).   cementovou pastou (w = 0,4) ve vrstvě asi 1 cm. Následně baňku zvážili a doplnili 

destilovanou vodou. Baňka se osadila silikonovou zátkou s otvorem pro pipetu. Pipeta pak 

byla naplněna destilovanou vodou a osazena do zátky. V průběhu času odpovídal pokles 

vody v pipetě celkovému chemickému smrštění cementu v ml destilované vody na 100 g 

cementu. [9] 

Podle následující tabulky a obrázku je zřejmá korelace mezi měrným povrchem a 

vyšším obsahem C3S a C3A u zkoušených cementů. Vyšší hodnoty chemického smrštění se 

pak projeví zejména v počátečních hodinách hydratace.  Markantní rozdíly lze pozorovat u 

vzorků A, H. [9] 

 

 

Tab. 2: Jednotlivé mineralogické složení a měrné povrchy zkoušených cementů [9] 

 

  

Cement A D E F G H I J 

C3S 57,4 46,9 55 48,0 53,0 53,6 59,5 61,2 

C2S 16,4 24,4 19 28,7 24,0 25,0 18,2 16,9 

C3A 7,9 7,8 6,2 5,6 5,0 0,5 1,0 1,3 

C4AF 6,6 10,0 10,8 10,2 10,3 15,1 14,9 14,5 

Měrný 

povrch 

[m2/kg] 

461 361 358 413 418 305 290 303 
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Obr. 6: Vliv velikostí měrných povrchů a rozdílného minerálního složení na velikost chemického smrštění 

cementů [O6] 

 

Obr. 7: Vliv jednotlivých slínkových minerálů na objemové změny chemického smrštění [O7] 

 

Obr. 7 ukazuje objemové změny jednotlivých slínkových minerálu způsobené 

chemickým smrštěním, což potvrzuje výsledky zkoušených cementů uvedených v Tab. 2 

[19] 
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2.5.3 Nestabilita kvality výroby cementů 

Zajímavý výzkum provedli i autoři Šafrata a Kropáček, jenž odebírali 

vzorky CEM I 42,5 R z různých cementáren na území ČR (2013–2014). Následně namíchali 

cementové malty, které odpovídaly složením ČSN EN 196-1 [N1]. Namíchané vzorky byly 

měřeny pomocí smršťovacích žlabů firmy Schleibinger. Vzorky byly ošetřovány 7 dní 

v klimatizované komoře s rel. vlhkostí vzduchu ≥ 95 % a teplotou 20 °C. Po 7 dnech 

následovalo měření deformetrem pomocí nalepených terčíků. [19] 

Do prováděných zkoušek jistě mohl zasáhnout i lidský faktor a špatné uložení 

vzorků, nicméně na Obr. 8 lze pozorovat extrémy v zimních měsících, které mohou souviset 

s výrobou cementu. Proměnlivost vzorků stejného cementu je komplexní problém a je zcela 

určitě ovlivněn chemickým složením a jemností mletí cementu. [19] 

 

 

Obr. 8: Přehled hodnot smrštění všech cementů v závislosti na ročním období [O8] 

 

  



26 

2.5.4 Klasifikace portlandských cementů 

Základní klasifikace podle evropské ČSN EN 197-1 [N4] klasifikuje portlandské 

cementy na pět základních druhů podle dávkování příměsí. Jedná se o portlandský cement 

CEM I, portlandský cement směsný CEM II, vysokopecní cement CEM III, pucolánový 

cement CEM IV a směsný cement CEM V.  

 

Obr. 9: Skupiny portlandských cementů [O9] 

Obecné značení: 

Obecné značení cementu lze vidět na portlandském směsném cementu ve tvaru: 

CEM II / (A,B,) – (S,D,P,Q,V,W,T,L,LL, M) 

kde:  

• CEM II portlandský směsný cement 

• A, B  obsah příměsi v % 
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• přičemž:  

– A = 6–20 % příměsi z celkového obsahu 

– B = 21–35 % příměsi z celkového obsahu 

•  (S,D,P,Q,V,W,T,L,LL) označení druhu příměsi    

• M = směs příměsí 

[N4] 

2.5.5 Klasifikace portlandských cementů dle ASTM 

V USA jsou portlandské cementy členěny dle ASTM C150 [N27] pět základních 

druhů, které lze vidět v následující Tab. 3. 

 

Tab. 3: Klasifikace portlandských cementů dle normy ASTM [N27] 

 Klasifikace 

Průměrné mineralogické 

složení slínku [%] Charakteristiky 

C3S C2S C3A C4AF 

Typ I 
Ordinary portland cement 

Základní portlandské cementy 
49 25 12 8 Základní vlastnosti 

Typ II 
Moderate sulfate resistant cement 

Cementy s mírnou síranovzdorností 
49 29 6 12 < 8 % C3A 

Typ II 
High early strenght cement 

Cementy s vysokými počátečními pevnostmi 
56 15 12 8 Vyšší obsah C3S, C3A 

Typ IV 
Low heat cement 

Cementy s nízkým hydratačním teplem 
30 46 5 13 < 50 % C3S 

Typ V 
High sulfate resistent cement 

Cementy s vysokou síranovzdorností 
43 36 4 12 < 5 % C3A 

 

Směsné cementy jsou pak členěny podle samostatné normy ASTM C 595 [N11] na 

portlandský struskový cement, portlandský pucolánový cement, portlandský pucolánový 

směsný cement, struskový cement a portlandský struskový směsný cement.  
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2.5.6 Aspekty portlandských směsných a směsných cementů 

Využití portlandských cementů směsných i směsných cementů má mnoho úhlů 

pohledu z ekologického i ekonomického hlediska. Z pohledu ekologického jde o snížení 

objemu výroby portlandského slínku, a tím následné snížení emisí CO2 a NOx na tunu 

vyrobeného cementu, dále pak zachování fosilních paliv a nerostných surovin. 

Z ekonomického hlediska se pak jedná o nižší cenu v podobě max. náhrady portlandského 

slínku až o 35 % (CEM II) a 50 % (CEM V). V současné době jsou sice ceny některých 

příměsí vyšší než před lety, ale i přesto jde stále o ekonomicky efektivní tah. Portlandské 

cementy směsné jsou pak využívány i pro jejich určité lepší vlastnosti (podle použitých 

příměsí) než u cementů portlandských. Směsné cementy jsou pak vhodné pro využití 

betonáží masivních konstrukcí, jelikož spadají dle ČSN EN 14216 [N6] do kategorie 

cementů s velmi nízkým hydratačním teplem. [30] 

Portlandské směsné cementy narážejí na problém ve využití u betonů vyšších 

užitných vlastností (HPC, SCC, HSC betony a RPC kompozity). Jelikož dle ČSN EN 197-1 

[N4] je uvedený obsah příměsi v cementu v rozsahu u A: 6–20 % a B: 21–35 %, tak mohou 

být některé veličiny významně proměnlivé (jako hodnoty smrštění apod.). 
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2.6 Příměsi 

Ve většině případů se jedná o anorganické látky, které se přidávají do čerstvého 

betonu s cílem zlepšit jeho vlastnosti. Velikost částic těchto látek bývá ohraničena velikostí 

zrna < 63 µm (což odpovídá přibližně velikosti zrn cementu). Z velké části se jedná o tzv.: 

VEP (vedlejší energetické produkty), což se odráží zejména na jejich ceně, která je odlišná 

od ceny cementu. Podle ČSN EN 206+A1 [N7] lze příměsi do betonu rozčlenit na dva druhy: 

[21] [23] 

2.6.1 Typ I – Inertní příměsi:  

Inertní příměsí se do betonu přidávají primárně díky vyplňujícímu charakteru, pro 

dosažení hustější sítě struktury a pro vylepšení reologických vlastností. Tyto příměsi 

nemohou tuhnout ani tvrdnout, a to ani za přítomnosti budičů či aktivátorů. Jejich funkce je 

čistě výplňová, s možností využití kladných vlastností v oblasti u čerpatelného betonu. 

Mimo jiné se tyto příměsi využívají také ke změně barvy betonu, pomocí kamenné moučky 

či pigmentů. [22] [23] 

2.6.2 Typ II – Aktivní příměsi:  

Tyto látky se díky svému složení aktivně podílí na nárůstu pevnosti cementového 

tmele. Podle jednotlivých reakcí dělíme tyto látky na základní dvě skupiny: latentně 

hydraulické a pucolánové látky. Latentně hydraulické látky získávají hydraulické vlastnosti 

pomocí tzv. budičů – iniciátorů (nejčastěji cement, vápno, CaSO4 aj.). Mezi hlavní latentně 

hydraulické látky patří zejména vysokopecní jemně mletá granulovaná struska. Pucolánové 

látky lze označovat za aktivní, díky amorfnímu SiO2, který pomocí reakce s Ca(OH)2, vede 

ke vzniku C-S-H gelů. Tento jev popisovaný jako pucolánová aktivita probíhá zjednodušeně 

podle následující rovnice: [23][3] 

Ca(OH)2 + SiO2(amorf. ) →  C − S − H  [23] 
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2.6.3 Koncepce k–hodnoty 

Dle ČSN EN 206 + A1 [N7] pro příměsi II. typu můžeme při návrhu betonové směsi 

využít koncepci tzv. k–hodnoty. Ta slouží jednak pro výpočet ekvivalentního vodního 

součinitele, který nahrazuje klasický vodní součinitel, tak pro výpočet minimálního 

množství cementu předepsaného citovanou normou.  

wk =
mv

mc + k ∙ mp
    

 

wk ekvivalentní vodní součinitel [-] 

mv celková hmotnost záměsové vody [kg] 

mp celková hmotnost příměsi [kg] 

Velikost k–hodnoty je určena hlavně třemi faktory: druhem cementu a příměsi, stupni 

vlivu prostředí, rozdílnými měrnými povrchy příměsí. [N7] 

2.6.4 Mikromletý vápenec 

Uhličitan vápenatý můžeme v přírodě nalézt pod řadou polymorfních modifikací. 

Mezi základní vyskytující se minerály patří kalcit (s klencovou soustavou) a aragonit 

(s kosočtverečnou soustavou). Syntetická modifikace uhličitanu vápenatého je vaterit 

(metastabilní hexagonální modifikace, která krystalizuje za normální teploty a tlaku).  

Vstupní surovinou je podrcený vápenec, který je díky nízké tvrdosti (hodnota 

3 na Mohsově stupnici) velmi dobře melitelný. [24] 

Požadavky na surovinu mikromletého vápence do betonu podle ČSN EN 12 620 +A1 

[N8] jsou alespoň 75 % obsahu CaCO3, přičemž obsah jílových podílů nesmí překročit 

1,2g/100g CaCO3. Využití této příměsi do betonu je dnes již běžná praxe ve většině 

evropských zemí. Velké ložiska se nachází v okolí Pyrenejí a na sever od Marseille, tudíž 

má logicky své uplatnění také Francii. [25] 
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Vliv mikromletého vápence na hydrataci cementového kompozitu 

Přestože již řada autorů (např.: Kjellsen a Lagerblad 1995, Lothenbach a kol. 2008) 

potvrdila změnu chování hydratačních reakcí cementových kompozitů v přítomnosti 

mikromletého vápence je podle ČSN EN 12620+A1 [N8] stále posuzován jako inertní filer 

kameniva do betonu. [26] [11] 

Chování mikromletého vápence v cementovém kompozitu lze popsat jednoduše třemi 

jevy: 

a. úvodní fáze hydratace je časově značně omezena 

b. následující reakce po ukončení úvodní fáze jsou značně urychleny 

c. průběh uvolňování hydratačního tepla je intenzivnější než u čistě 

cementových kompozitů [26] 

To potvrzuje zvýšenou hydrataci cementového slínku, konkrétně u C3S. Velmi jemná 

zrna vápence pak poskytují dostatečně velký povrch pro růst nukleačních center pro krystaly 

CH, což vede k jeho následnému masivnějšímu vývinu. [11] [27] 

Změnu hydratace podstupuje i C3A, který vede ke vzniku kalciumkarbonátataluminát 

hydrátu (3CaO·Al2O3·3CaCO3·32H2O) s následnou transformací na monokarbonát. [25] 

Hydratační teploty v přítomnosti portlandských cementů s vápencem 

Ve své výzkumné práci zkoumal Staněk a kol. vliv příměsi vápenců na vývoj 

hydratačních teplot pomocí semidiabatické kalorimetrie. Slínek  typu (M) obsahoval vyšší 

obsah alitu (C3S). První použitý vápenec (K) měl vysoký obsah CaCO3 (cca 95 %), kdežto 

druhý vápenec (T) obsahoval jen 79 % CaCO3 a byl znečištěn hlavně rohovcem. Cementové 

pasty byly zkoušeny s 10, 20 a 30% náhradou cementu. 

U cementových past slínku M vidíme, že s rostoucí náhradou vápence nastává 

pozvolnější retardace hydratace s postupným snižováním hydratačních teplot. U 30% 

náhrady T vápence vidíme téměř dvojnásobnou délku hydratace s poklesem vrcholu 

hydratační teploty až na 33°C. [28]  
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Obr. 10: Průběh hydratace cementových past M dle ČSN EN 196-9 [O10], [N3] 

Příspěvek naráží na problematiku odlišnosti použití jak vysokoprocentního, tak méně 

čistého vápence. Nejnižší vývin hydratačního tepla dosáhly vzorky s 30% náhradou 

vápencem která odpovídá CEM II/B-LL a to 186 kJ/kg, což podle ČSN EN 14216 [N6] 

odpovídá cementům s velmi nízkým hydratačním teplem.  

Dále předchozí autoři ověřili, že ani rozdílná příprava cementů, jak společně mletého 

vápence se slínkem, tak domílaných surovin výrazně neovlivňuje pevnostní charakteristiky. 

[28] 

Hloubka karbonatace v přítomnosti portlandských cementů s vápencem 

Podle skupiny autorů z Nizozemské technické univerzity v Delftu (2016) podporuje 

použití mikromletých vápenců absorpci CO2, jelikož dochází ke srážení CaCO3 přednostně 

na fázích vzniklých reakcí vápencem (nikoliv C-S-H nebo CH). Tento proces pak omezuje 

velikost ochranné vrstvy kolem CH. Přidání vápence jako inertního plniva do cementové 

pasty pak vede k zachycování uhlíku (v místech nukleačních center), což napomáhá 

urychlení karbonatace. [29] 
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Předchozí tvrzení názorně ukazuje následující Obr. 11 přípravy betonů referenčních 

a s využitím náhrady vápence v množství 20, 30 a 35 %. Všechny betony měly při míchání 

konstantní vodní součinitel w = 0,65 a obsah cementu 260 kg/m3. Vidíme zde úměrný růst 

hloubky karbonatace společně s rostoucím množstvím vápence. [30] 

 

 

Obr. 11: Časový průběh karbonatace u betonů z portlandského cementu a portlandských cementů s vápencem 

[O9] 

Pozn: K = referenční beton, LL = beton s náhradou cementu vápencem 

2.6.5 Vysokoteplotní popílek 

Vznik vysokoteplotního elektrárenského popílku označujeme za tzv. klasický 

způsob. Výroba začíná těžbou a následným mletím kamenného uhlí v uhelných mlýnech 

(válcových), kde alespoň 80 % suroviny musí propadnout sítem o vel. <  0,09 mm. 

V českých tepelných elektrárnách se spaluje jak uhlí černé, tak uhlí hnědé. Jelikož je hnědé 

uhlí geologicky mladší obsahuje méně uhlíku (asi 60–75 %) a vyšší podíl nespalitelných 

látek. Uhlí černé obsahuje 75–95 % uhlíku, tudíž disponuje i vyšší výhřevností. Uhelný 

prach je následně doveden spolu se spalovacím vzduchem k hořákům, kde dochází vlivem 

vysoké teploty (1200–1700 °C) k téměř okamžitému spálení. Po spálení dochází ke vzniku 

dvěma druhům popílků. [45] [31] 
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Nehořlavé minerální složky z části aglomerují na větší částice a dopadají na dno 

kotle, kde vzniká tzv. ložový popílek. Jemné částice, které se nachází ve spalinách (taktéž 

roztavené) tuhnou vlivem rychlejšího ochlazení a dostávají tak kulovitý tvar zrn spolu 

se sklovitým charakterem. Takto vzniká úletový popílek, který bývá zachycován soustavami 

mechanických a elektrostatických filtrů. [45] [31] 

Fyzikální a chemické vlastnosti popílku 

Při roztavení velmi jemných minerálů uhlí v kotli dochází vlivem povrchového 

napětí k vytvoření kulovitých částic s uzavřeným povrchem. Kromě těchto částic nalezneme 

v popílku i tzv duté částice (cenosféry) a částečně vyplněné částice (plerosféry). [32] 

Přestože velikost zn popílku odpovídá řádově velikosti zrn cementu (10 – 30 µm), 

tak samotná zrnitost popílku je odlišná. Pomocí vhodných úprav jako je prosévání lze získat 

velmi jemný popílek, který má téměř dokonalou křivku zrnitosti. Takto vytříděné popílky 

řadíme mezi hodnotné suroviny zejména z pohledu reologie betonu. [33] 

Mineralogicky obsahuje vysokoteplotní popílek především mullit, křemen, v menším 

množství cristobalit a také skelnou fází [32] 

Chemické složení popílku odpovídá třem základním oxidovým složkám: oxidu 

křemičitému (SiO2), oxidu hlinitému (Al2O3), oxidu železitému (Fe2O3). V nižším 

zastoupení se pak jedná o: oxid vápenatý (CaO), oxidy kovů alkalických zemin: (oxid 

draselný K2O, oxid sodný: Na2O), oxid siřičitý (SO3) či oxid titaničitý (TiO2). Procentuální 

zastoupení těchto oxidů závisí hlavně na typu spalovaného uhlí, podmínkách spalování 

(teplotě, délce a celkovém průběhu spalování). Průměrné chemické složení z českých 

tepelných elektrárně můžeme vidět v Tab. 4. [34] [33] 
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Tab. 4: Průměrné chemické složení analyzovaných popílků z českých tepelných elektráren [O11] 

 

pozn. popis tepelných elektráren: EDE = Dětmarovice EPC = Počerady, EME = Mělník, ETU = Tušimice 

 

Na vysokoteplotní popílky používané do betonu nahlížíme obecně ze dvou stran. 

Buďto je bereme podle ČSN EN 206 + A1 [N7] jako aktivní příměs do betonu nebo je lze 

chápat podle ČSN EN 12620 + A1 [N8] jako inertní mikroplnivo, poněvadž se jeho  hlavní 

pucolánové vlastnosti projevují až po delším časovém horizontu.  

Klasifikace popílků 

Podle ČSN EN 450-1 [N9] rozdělujeme popílky podle několika kritérií. Dělíme je na 

základě chemického složení, hodnot ztráty žíháním a jemnosti popílků. Podle chemického 

složení rozeznáváme popílky křemičité (V) a vápenaté (W). [N9] 

Křemičitý popílek je pak charakteristický svými kulovými částicemi a pucolánovými 

vlastnostmi. Ve své chemické podstatě převažuje amorfní SiO2, Al2O3. Vápenatý popílek 

má pak i mimo jiné hydraulické i pucolánové vlastnosti. Hydraulických vlastností je 

dosaženo zejména obsahem aktivního CaO. [35]  
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Z pohledu ztráty žíháním rozeznáváme celkem tři kategorie (A, B, C) s maximální 

přípustnou hodnotou kategorie C s 9 % hm. ztráty žíháním. Tato maximální hodnota 

vypovídá hlavně o obsahu nespáleného organického uhlíku. 

Podle jemnosti mletí jsou pouze dvě třídy N a S, kde popílky třídy S představují 

zbytek na sítě 45µm pouze 13 % [33] 

Častějším rozdělením je klasifikace dle americké normy ASTM (American Society 

for Testing and Materials), konkrétně řada 618 [N10]. Tato norma dělí popílky do dvou 

základních kategorií na zásadité, do které řadíme popílky typu F, N a kyselé typu C. Popílky 

typu F jsou nejblíže chemickým složením k našim křemičitým popílkům  

dle ČSN EN 450-1 [N9]. Tyto popílky bývají produkovány hlavně při spalování kvalitního 

černého uhlí a antracitu. Je zde požadavek na celkový obsah oxidů min. 70 % (SiO2 + Al2O3 

+ Fe2O3) s max. obsahem 10 % CaO. Popílky typu C se nejvíce podobají svým chemickým 

složením našim vápenatým popílkům, protože obsahují vyšší zastoupení CaO a MgO s 

výsledným součtem oxidů (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) mezi 50 – 70 %. Poslední skupina N se 

liší od skupiny F pouze ve ztrátě žíhání z 6 % (F) na 10 % (N) a nižším množstvím 

přípustného SO3 z 5 % (F) na 4 % (N). Požadavky na popílek dle ČNS EN 450-1 [N9] jsou 

uvedeny v následující Tab. 5. [33]  
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Tab. 5 Kvalitativní požadavky na popílek podle ČSN EN 450-1 [N9] [45] 

 

 

 

Redukce hydratačních teplot pomocí vysokoteplotního popílku 

Pozornost redukce maximálních teplot je pak cílena na betonové konstrukce typu: 

masivní konstrukce, základové desky, velkoprůměrové piloty, přehradní tělesa, 

vodonepropustné konstrukce (bez dodatečné hydroizolace, tzv. bílé vany) a konstrukce 

dopravních staveb či vnitřní ostění tunelů. U těchto konstrukcí je vhodné snížit jak 

maximální hydratační teplotu uvnitř prvku, tak rozdílné teplotní gradienty po celém průřez. 

Cílem těchto opatření je vždy zamezit vzniku trhlin od smrštění. [37]   
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Mezi první použití popílku v oblasti vodních děl patřila výstavba VD Orlík. Výstavba 

této přehrady probíhala v letech 1956 – 1961 a s cenou téměř 1 miliardy korun patřila 

k nejnákladnějším stavbám v tehdejším ČSSR. Během počáteční betonáže hráze bylo 

použito strusko-portlandského cementu (dříve železno-portlandského) z Králova Dvora, což 

se později projevilo jako nevhodné. S příchodem chladnějších období se začaly projevovat 

trhliny široké 1 mm s hloubkou až 3 m. Při zjišťování příčin trhlin, byla naměřena povrchová 

teplota betonu 0 °C, avšak vnitřní teplota bloku dosahovala až 40 °C (jednalo se o 30 dní 

vyzrálý beton). Pro redukci hydratačních teplot se používaly tehdy neefektivní metody jako: 

přidávání ledové krupice a chlazení pomocí soustavy trubek chladnější vodou. Nakonec se 

pro nové záměsi použil pro betonáž popílek z plzeňské Škody, který se projevil jako velmi 

efektivní. [36] 

Mezi další významné stavby patří i stavba nejvyšší budovy ČR AZ Tower Brno, kde 

na betonáž základové desky byl použit kvalitní černouhelný popílek z elektrárny 

Dětmarovice v dávce 80 kg/m3 v kombinaci s jemně mletou granulovanou struskou. [37]  

Výborné vlastnosti pro redukci hydratačních teplot masivních konstrukcí slouží i typ 

speciálních betonů s vysokým obsahem popílku tzv. High Volume Fly Ash Concrete, tedy 

HVFAC. Tyto betony mají poměr popílku ku cementu vyšší než 1 a vynikají pozvolným 

vývojem hydratace cementu v konstrukci.  U těchto betonů dochází k určitému prodloužení 

doby dosáhnutí píku hydratace až o několik hodin. Tento fakt souvisí s charakterem počátku 

a doby tuhnutí cementu v přítomnosti vyššího podílu vysokoteplotního popílku. Fyzikálně 

lze tento princip objasnit charakterem povrchu popílkových zrn. Ty na sebe vážou Ca2+ ionty 

a účinně tak mění poměr Ca/Si v roztoku rozpouštějících se minerálů. Tento fakt ve výsledku 

mění termodynamickou stabilitu vzniklých novotvarů, což má za důsledek již zmíněný 

posun počátku a doby tuhnutí cementu. [38] 

Následující skupina autorů (Labaj, Ťažký, Hela) provedli měření hydratačních teplot, 

ve kterém došlo k potvrzení předchozí myšlenky. U cementových past se 40% náhradou 

Dětmarovickým černouhelným popílkem došlo ke snížení maximální hydratační teploty o  

43 °C a hlavní vrchol hydratace nastal až o 8 hodin později. Autoři také podotýkají složitost 

kompatibility použité plastifikační přísady zejména u betonů. [38]   
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Obr. 12: Vliv 40 % náhrady vysokoteplotního popílku na hydratační teploty cementových past [O12] 

 

Dále je dobré upozornit na velikost vodního součinitele pro vývin hydratačního tepla. 

Vysokoteplotní popílek vyvolává retardaci hydratačního procesu hlavně v druhé a třetí 

periodě, zatímco v první indukční periodě dochází k mírnému urychlení. V následujících 

obrázcích (Obr. 13 a Obr. 14) vidíme, že s rostoucím vodním součinitelem klesá koncentrace 

Ca2+ iontů v roztoku, což vede k prodloužení doby dosáhnutí píku maximální teploty 

v úvodní fázi hydratace. Kromě toho nižší koncentrace popílku snižuje množství Ca2+ iontů 

obsažených v roztoku. To vyvolá zpoždění formování vznikajících C-S-H gelů. [39] 
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Obr. 13: Vliv vodního součinitele (w = 0,35) na průběh vývinu hydratačního tepla betonu [O13] 

pozn.: REF = referenční beton, FA 20 = beton s 20 % náhradou vysokoteplotním popílkem 

 

 

Obr. 14: Vliv vodního součinitele (w = 0,50) na průběh vývinu hydratačního tepla betonu [O13] 

pozn.: REF = referenční beton, FA 20 =beton s 20 % náhradou vysokoteplotním popílkem 
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Redukce smrštění pomocí vysokoteplotních popílků 

Využití minerální příměsi vysokoteplotního popílku při redukci smrštění je obecně 

založeno na třech jevech.  

a. První jev je dán hladkým povrchem částic popílku, které jsou adsorbovány na 

opačně nabitých cementových částicích, což zabraňuje jejich flokuaci. 

Částice cementu jsou tím pádem efektivně rozptýleny a nezachytí tak velké 

množství vody. To má za následek sníženou potřebu vody pro dosažení dané 

konzistence. 

b. Za druhé, sférický tvar a hladký povrch částic napomáhá snížit tření mezi 

částicemi, což usnadňuje mobilitu částic.  

c. Třetí jev udává efekt zablokování částic ovlivněný sníženou potřebou vody 

pro plastifikaci systému [40] 

Vliv vysokoteplotního popílku na autogenní smrštění 

Dřívější práce Malhotry ukázaly, že při použití 40 % náhrady vysokoteplotního 

popílku (w = 0,3) nastal pokles relativní vlhkosti po 120 dnech o méně než 13 %. 

Skupina vědců (Holt, Wong, Mehta) zjistila, že u portlandských cementů tzv. 

Ordinary portland cements, dále OPC bylo vypozorováno vyšší autogenní smrštění než u 

cementů bohatých zejména na belit. Jeden z vysvětlitelných důvodu je nižší obsah C3A 

(popř. reaktivní Al2O3).  [41] 

Následující Obr. 15 poukazuje na vztah autogenního smrštění a stupně hydratace 

popílku (stanovené pomocí termo-gravimetrické analýzy). Blízkou korelaci vidíme zejména 

u betonů s 50% náhradou popílky v pozdějších fázích hydratace. [40] 
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Obr. 15: Vztah velikosti autogenního smrštění a stupně hydratace popílku [O14] 

pozn.: X/Y 25 %, 50 % = jednotlivé použité popílky s procentuální náhradou cementu 

 

Některé studie ukazují, že při použití popílku s výrazně menší zrnitostí než zrnitost 

použitého cementu působí částice popílku jako částice křemičitých úletů. Vysoký obsah 

menších zrn popílku vede v cementové pastě ke kratší vzdálenosti mezi jednotlivými zrny, 

což vede přirozeně k nižší pórovitosti. Při hydrataci má nižší pórovitost za důsledek zvýšený 

kapilární tlak v cementové pastě. Což může mít ve výsledku opačný efekt hodnot smrštění. 

[40]  
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Čas hydratace [hod] 

Vliv vysokoteplotního popílku (ložového) na plastické smrštění betonu 

Poslední vědecké poznatky podle (Wittmana, Radocea, Holt) ukazují vnímání 

plastického smrštění nadměrnou přitažlivou silou v pórech způsobenou ztrátou vody, a tím 

zvýšeným kapilárním tlakem. [42] 

Jelikož je plastické smrštění betonu ovlivněno přímo množstvím vody, která je v něm 

k dispozici, může být přesun této vody ovlivněn zejména jevy jako je krvácení betonu, tzv. 

bleeding, změnou relativní vlhkosti betonu. Zajímavým zjištěním je použití jemných 

minerálních pórovitých materiálů, které mohou udržovat stálou relativní vlhkost betonu, aniž 

by docházelo k vytvoření nežádoucích nadměrných kapilár. [42] 

Měření následujícího experimentu probíhalo pomocí zařízení určeného pro měření 

lineárního plastického smrštění (Andrade a kol., 2008). V následujícím Obr. 16 vidíme 

účinek náhrady drobného těženého kameniva ložovým popílkem v %. [43] 

 

Obr. 16: Účinek snížení plastického smrštění náhradou drobného těženého kameniva ložovým popílkem 

[O15] 

 

Ložový popílek absorbuje vodu a následně se chová jako tzv. zásobující nádrž pro 

zrající beton. Vidíme, že je tímto jevem výsledné plastické smrštění značně ovlivněno. 

Nevýhoda této metody je že výsledný vodní součinitel nemusí být zcela přesný (to může 

významně ovlivnit výsledné mechanické charakteristiky).  [43] 
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2.6.6 Fluidní popílek 

Fluidní popílek vzniká spalováním jemně mletého paliva (uhlí + jemně mletého 

vápence) ve vznosu. Spalování probíhá rovnoměrně v tzv. cirkulační vrstvě při teplotách cca 

750 – 850 °C za tlaku 0,1–2,0 MPa s účinností až 91 %. Nízká teplota potlačuje tvorbu oxidů 

dusíku, vznikající oxid siřičitý se přímo v ohništi váže do sloučenin s přidávaným vápencem 

za tvorby anhydritu. Nevýhodou je, že vyšší dávka sorbentu, tedy vápence se projeví 

zejména v chemickém složení vyšším obsahem CaO. Spalovací komoru fluidního ohniště 

tvoří vyztužený vertikální válec, pod nímž je otvory vháněn vzduch, a jehož spodní část je 

vyplněná inertním materiálem (obvykle pískem). Nižší teplota spalování a společné 

dávkování surovin má pak významný vliv na výslednou morfologii, chemické složení, a 

vyšší množství volného CaO, SO3 ve fluidním popílku. [32] [18] 

Fyzikální a chemické vlastnosti 

Zastoupení základních majoritních oxidů SiO2 - Al2O3 - Fe2O3 bývá obdobné jako u 

popílku vysokoteplotního. Nižší teplota a způsob spalování zastává však významnou pozici 

ve zvýšeném obsahu CaO i při tvorbě výsledných minerálů. Při teplotách cca 850 °C ještě 

nedochází k procesu tavení, ale pouze k částečnému slinování zrn, což se pak projevuje 

nepravidelným tvarem a porézním charakterem zrn. Mezi základní minerály patři anhydrit, 

kalcit, sádrovec či portlanditu. V menším zastoupení lze nalézt i ettringit či minerály železa 

(hematit, magnetit). [32][45] 

Tab. 6: Průměrné chemické složení fluidního popílku z tepelné elektrárny Hodonín [O16] 

 

Využití fluidního popílku pro masivnější využití do betonu braní několik příčin. 

První příčinou je již zmíněné reaktivní CaO (forma měkce páleného vápna). Další problém 

tkví ve zvýšeném obsahu SO3, který spolu s dalšími oxidy může vyvolat vznik nežádoucího 

ettringitu (hlavně při užití cementů s vyšším obsahem C3A) či monosulfátu, popř. i 

thaumasitu (pokud jsou vhodné příslušné podmínky okolí). Zvýšená nasákavost určená 

velkou pórovitostí zrn spolu s vyšším obsahem reaktivního CaO vede k proměnným 

hodnotám pro určení požadovaného množství vody. Jistá část vody se spotřebovává na 

reakci s CaO, což má negativní dopad na výslednou konzistenci. [45] 
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Vhodnou metodou pro eliminaci tohoto jevu se zabývá ve své diplomové práci i autor 

[45], jenž popisuje možnost předvlhčení fluidního popílku ještě před smícháním ostatních 

komponent. Výsledkem je pak určení množství vody pro vyhašení volného CaO. [45] 

Výskyt volného CaO ve fluidním popílku znázorňuje i následující práce. Skupina autorů 

(Šiler a kol., 2015) zkoušela na cementových pastách celkem 4 druhy popílků. Jednalo se o 

dva vzorky vysokoteplotních popílků a dva vzorky popílků fluidních (úletových i ložových). 

Na následujícím Obr. 17 vidíme účinek FFA (fluidního filtrového popílku) při různých 

procentuálních náhradách cementu. Na rozdíl od vysokoteplotních popílků vede použití 

fluidního popílku k urychlení hydratace, jakožto i počátku tuhnutí a tvrdnutí. Tento posun 

způsobuje právě volné reaktivní CaO. Jak můžeme vidět v 1. – 2. hodinně hydratace se 

objevují první píky reakce hašení volného vápna, které působí jako tzv.: falešný počátek 

tuhnutí. Vlivem vyhašení volného CaO jsou hodnoty vyvíjeného tepla u vzorků s 60% 

náhradou fluidního úletového popílku v prvních hodinách značně vyšší než referenčních 

cementových past. [46]   

 

 

Obr. 17: Rozdílné chování cementových past při různé % náhradě fluidním úletovým popílkem (sledován 

vývin hydratačních teplot a celkové hydratační teplo) [O17] 

pozn.: C = referenční vzorek, C10FFA = vzorek s 10% náhradou fluidním úletovým popílkem atd. 
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Redukce smrštění pomocí kombinace vysokoteplotního a fluidního popílku 

 

Obr. 18: Vliv kombinace vysokoteplotního a fluidního popílku jako protismršťovací příměsi v betonech [O18] 

 

Zajímavou skutečnost v oblasti smrštění objevili i autoři [47]. Zjistili, že při užití 

vhodného poměru kombinace vysokoteplotního a fluidního popílku mohou v betonech 

vznikat novotvary, které se vytváří ještě v plastickém stavu betonu, takže nezpůsobí 

negativní účinky destrukce betonu. Tvorba novotvarů je způsobena vyšším obsahem CaO a 

SO3 ve fluidním popílku. Nejlépe se chovala kombinace 35 % náhrady vysokoteplotního 

popílku a 25% náhrady fluidního popílku. [47] 

2.6.7 Vysokopecní jemně mletá granulovaná struska (dále VJMGS) 

Vysokopecní struska je latentně hydraulická látka, která vzniká jako vedlejší produkt 

při produkci surového železa ve vysoké peci. Aby popel z koksu a hlušina z železné rudy 

mohly vyjít z vysoké pece ve formě taveniny je potřeba ke směsi dávkovat tzv. struskotvorné 

přísady. Mezi tyto přísady patří vápenec, kazivec, křemen aj. Jelikož i metalurgové potřebují 

znát přesné fázové složení strusky, tak výsledné složení po chemické stránce zůstává velmi 

dobře definované. Objemová hmotnost strusky se pohybuje kolem 2800 kg/m3 [49] 
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Výsledný stav strusky ovlivňují hlavně podmínky chlazení po vypuštění z vysoké 

pece. Pokud struska chladne pomalu vznikají uvnitř především krystalické fáze s Ca–Al–Mg 

silikáty. Jediná sloučenina s hydraulickými vlastnostmi je zde β-C2S. Využití těchto strusek 

je hlavně jako kameniva do asfaltu či zásypových materiálů. [48]  

Pokud strusku ihned po vypouštění z vysoké pece skrápíme vodou, tak pak tuhne už 

ve skelném stavu a zabezpečíme tak její potenciální latentně hydraulické vlastnosti. Dobře 

vyhašená struska pak obsahuje minimum krystalitů. Hlavní fáze obsahují systém oxidů  

CaO-SiO2-MgO-Al2O3. [49]  

Hydratace strusky probíhá výrazně pomaleji než hydratace cementu. Její rychlost je 

závislá zejména na aktivaci Ca(OH)2 či rozpustných iontů alkálií vyskytující se při hydrataci 

cementu. Další možností je mechanická aktivace pomocí úpravy jemnosti mletí na 

vibračních či bubnových mlýnech. [13] 

Vliv VJMGS na vývoj hydratačních teplot 

Ačkoliv považujeme obecně strusku za latentně hydraulickou příměs s nižším 

vývinem hydratačního tepla skupina vědců (Markandeya a kol. 2017) se rozhodla 

prozkoumat detailní chování vysokopecních granulovaných strusek s rozdílným chemickým 

složením. Podle literatury mají na reaktivitu vliv zejména zastoupení oxidů CaO, SiO2, 

Al2O3, MgO. Obecně je uvažováno, že reaktivita roste s poměrem CaO/SiO2. Ben Haha a 

kol. (2011) zjistili, že se zvyšujícím se množstvím Al2O3 a současně s klesajícím množstvím 

MgO narůstá hydratační teplo během prvních dvou dnů zrání. Toto vyšší množství může 

vést k výskytu mikrotrhlin, a to zejména v raných dobách zrání. [50] 

V následujícím obrázku Obr. 18 vidíme, že zvýšením poměru MgO/Al2O3 (podle 

chem. složení receptur z Tab. 7 snižuje reaktivitu strusky, což je vidět výsledným vývojem 

hydratačního tepla. [50] 
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Tab. 7: Chemické složení jednotlivých použitých vysokopecních strusek a cementu [50] 

Chemické 

složení [%] 
CEM S1 S2 S3 S4 

SiO2 20,10 38,59 35,67 35,44 32,86 

Al2O3 5,60 8,09 10,82 14,25 16,29 

Fe2O3 2,00 0,51 6,54 0,45 0,36 

CaO 64,40 38,11 41,93 41,06 37,98 

MagO 0,90 10,83 7,90 5,25 8,88 

 

 

Obr. 19: Vliv chemického složení strusky na hydratační teploty betonu [O19] 

pozn.: 60S1B = vzorek betonu s 60% náhradou vysokopecní struskou S1 z Tabulky 7 atd. 

 

Vliv VJMGS na velikost autogenního smrštění 

Podle (Leeho a kol. 2006) bylo potřeba prozkoumat chování VJMGS v delším 

časovém horizontu, protože bylo zjištěno, že i když nedojde ke vzniku raných trhlin, lze 

nalézt v těchto betonech určité napětí, které při vyšších teplotních gradientech může vést 

k překonání tahových pevností betonu a vzniku mikrotrhlin. 
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 Podle provedeného experimentu autoři ověřili, že při použití w (0,27;0,42) s 30 a 

50% náhradou VJMGS cementu vykazoval beton s rostoucí dávkou příměsi vyšší autogenní 

smrštění. To může souviset s vyšším chemickým smrštěním spolu s jemnější strukturou 

pórů. Betony byly navrženy s konstantním množstvím jemných podílů (cement + VJGSM) 

v množství 622 kg/m3 s navržením receptur na konstantní sednutí kuželem 180 – 190 mm. 

Nejvyšší autogenní smrštění vidíme jednoznačně u receptury s nejnižším vodním 

součinitelem. [20] 

 

 

Obr. 20: Vliv dávky VJMGS na velikost autogenního smrštění v betonech [O20] 
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2.7 Přísady redukující smrštění (z ang. shrinkage reducing 

admixtures: SRA) 

2.7.1 Princip fungování 

Jednou z teorií procesu smršťování je i teorie kapilárního tlaku. Tato teorie vysvětluje 

fungování SRA (shrinkage reduction admixtures) z principu smrštění vysycháním. 

Mechanismus tohoto smrštění je primárně způsoben povrchovým napětím v pórech 

cementové pasty (betonu) v rozsahu 2–50 nm. V pórech větších než 50 nm je mez pevnosti 

v tahu tak malá, že nezpůsobí znatelné smrštění, naopak v pórech menších jak 2 nm už 

nemůže probíhat. Jakmile v těchto pórech dochází k úbytku vody, tak se výsledný meniskus 

formuje do rozhraní voda/pór. Povrchové napětí pak způsobuje, že stěny pórů se zatahují 

dovnitř, což má za výsledek smrštění. 

SRA tedy fungují na principu snížení povrchového napětí vody v pórech o velikosti 

2,5 – 50 nm, čímž následně poklesne i kapilární tlak. [51] 

2.7.2 Druhy SRA 

• SRA obsahující jeden typ molekul surfaktantů 

• SRA obsahující směs neiontových surfaktantů 

 

Oba tyto druhy bývají klasifikovány do několika skupin na základě jejich báze jako: 

• monoalkoholy 

• alkyether oxyalkylenglykoly 

• roubované polymery s hydrofobními řetězci zakončenými hydrofilními 

skupinami 

• ostatní SRA (aminoalkoholy, amidy) [52] 

2.7.3 Dávkování 

Nejčastěji uvádí výrobci dávku od 1,0 – 2,0 % z hmotnosti cementu, závisející na 

typu báze SRA. Cena za m3 betonu se pak může výrazně lišit. V takovém případě stojí za 

zvážení použití SRA oproti jiným dostupným metodám redukce smrštění. [P4] 
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2.7.4 Vliv SRA na smrštění vysycháním 

Následující Obr. 21 ukazuje měření smrštění vysycháním UHPC betonů 

s konstantními dávky všech surovin, vodního součinitele, ale s rozdílnými dávky SRA. 

Vidíme, že dominantní růst smrštění je do 5 dní od namíchání, kde se oproti referenci 

osvědčila dávka 1,0 % SRA. Efektivní činek SRA tedy odpovídá spíše krátkodobému 

smrštění. [53] 

 

Obr. 21: Vliv rozdílného množství SRA na smrštění vysycháním UHPC [O21] 

 

2.7.5 Vliv SRA na autogenní smrštění 

Další experiment podle (Saliby, 2009) dokazuje, že autogenní smrštění skutečně 

nezávisí na vnější ztrátě vody či změnách teploty. Při experimentu proběhlo měření čtyř sad 

betonů s konstantními dávky kameniva spolu s rozdílnými vodními součiniteli. Značení 

vzorků vysvětlovalo použitý vodní součinitel: C43: w = 0,43; C65: w = 0,65. Použité 

množství SRA odpovídalo 1 % z hmotnosti cementu. Jak autor předpokládal, tak receptury 

s nižším w/c měly vyšší autogenní smrštění. Nejlépe se projevila dávka 1 % SRA u C65 po 

90 dnech s téměř 20 % redukcí smrštění. Z hlediska počátečního autogenní smrštění měl 

přídavek SRA jen malý vliv. Z hlediska kinetiky hydratace by mohlo zpomalení hydratace 

přídavkem SRA vést ke snížení stupně hydratace cementu. [54] 
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Nicméně podstata efektu SRA na autogenní smrštění objasňuje, že menisky menších 

pórů vzniklých po SRA se mohou dříve rozpadat a uvolnit tak kapilární tlak, čímž snižují 

autogenní smrštění při nižších relativních vlhkostech. [54] 

  

Obr. 22: Vliv vodního součinitele a SRA na velikost autogenního smrštění [O22] 

2.7.6 Vliv SRA na pevnosti v tlaku 

Předchozí autor také zkoumal vliv SRA na výsledné mechanické vlastnosti betonů. 

Zjistil, že pokles pevnosti v tlaku je až o 14 %. Snížení pevností je pravděpodobně 

zapříčiněno zvýšením celkové průměrné pórovitosti betonu. V takovém případě je nasnadě 

vyladit samotné dávkování přísady, případně zvážit její užití. [54] 

 

Obr. 23: Vliv použití SRA na pevnosti v tlaku betonu [O23]  
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2.7.7 Vliv SRA na kinetiku hydratace portlandského cementu 

V následujícím experimentu (Eberhardta, 2011) můžeme pozorovat vliv rozdílného 

množství SRA (0,5 a 2,0 % z hmotnosti cementu) na kinetiku hydratace past na bázi 

portlandských cementů, mimo jiné ve srovnání se supe-plastifikačními přísadami na bázi 

PCE (polykarboxylétherů).  

Na Obr. 24 a Obr. 25 vidíme, že při nižším dávce SRA žádný ze vzorků nemá vliv 

na kinetiku hydratace. Při vyšším 2 % množství už dochází k částečnému posunu 

hydratačních křivek s mírným poklesem hydratačního tepla. Zpožděné hydratační reakce 

pak mohou vést ke zvýšení celkové porozity. [52] 

 

 

Obr. 24: Vliv SRA na kinetiku hydratace cementových past (0,5 % z mc) [O24] 

 

 

Obr. 25: Vliv SRA na kinetiku hydratace cementových past (2,0 % z mc) [O25]  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

3 Cíle práce 

Cílem praktické části této diplomové práce bylo ověřit dopad použití vhodných 

minerálních příměsí s možným využitím SRA se zaměřením na maximální redukci smrštění 

a redukci hydratačních teplot v betonech. Praktická část diplomové práce je logicky 

rozdělena do 3 fází experimentu. 

V první části experimentu byl zjišťován vliv SRA a vybraných minerálních příměsí 

(mikromletý vápenec, vysokopecní granulovaná jemně mletá struska, vysokoteplotní 

úletový popílek a fluidní úletový popílek) na hodnoty smrštění a vývoje hydratačních teplot 

cementových past. Náhrada minerálními příměsí odpovídala procentuálnímu zastoupení, 

které bylo využito dále pro betony v druhé části experimentu diplomové práce. 

V druhé části experimentu diplomové práce byly vyrobeny betony odlišných 

pevnostních tříd, konkrétně C 30/37 a C 45/55, na kterých byl ověřen vliv 12 různých 

receptur s využitím zmíněných minerálních příměsí a také s využitím těženého i drceného 

kameniva z různých lokalit. Na těchto betonech se testovaly důležité mechanické a fyzikální 

parametry až do stáří 60 dnů. 

V poslední, třetí části, experimentu došlo ke konečné optimalizaci receptur 

s nejlepšími výsledky z experimentu 1 a experimentu 2, aby bylo dosaženo co nejnižších 

hydratačních teplot a max. smrštění 0,5 mm/m do stáří betonu 60 dnů. 
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4 Analýza vstupních surovin 

4.1 Kamenivo 

Pro výrobu betonů bylo užito kamenivo celkem 3 frakcí, jmenovitě: frakce 0-4 mm,  

8-16 mm a 11-22 mm. Všechny vyrobené betonové směsi obsahovaly maximální zrno 

kameniva 22 mm a byly vyrobeny s přetržitou křivou zrnitosti. Kameniva pocházely celkem 

ze tří lokalit, kde kopané drobné těžené kamenivo frakce 0-4 mm pocházelo z pískovny 

firmy Zepiko Group, s.r.o. Žabčice a toto kamenivo bylo užito pro výrobu všech betonových 

směsí. Hrubé kamenivo bylo použito ze dvou lokalit na území ČR. Jednalo se o drcené 

kamenivo frakce 8-16 a 11-22 mm z kamenolomu firmy Českomoravský štěrk, a.s. 

Olbramovice a hrubé těžené kamenivo frakce 8-16 a 11-22 mm ze štěrkovny firmy CEMEX 

CZ, s.r.o. Náklo nedaleko Olomouce. Pro správný návrh všech betonových směsí byly na 

všech jmenovaných kamenivech nejprve provedeny základní fyzikální zkoušky. U všech 

kameniv byla stanovena jejich zrnitost pomocí sítového rozboru v souladu s normou 

ČSN EN 933-1 [N12] a objemová hmotnost zrn v souladu s normou ČSN EN 1097-6 [N13]. 

Všechny tyto stanovené parametry obsahuje následující grafické zpracování a přehledná 

tabulka.  

 

 

 

 

 

 

Tab. 8: Zjištěné objemové hmotnosti používaných kameniv 

 

  

Kamenivo 

 

Žabčice 

0-4 mm 

Olbramovice  

8-16 mm 

Olbramovice  

11-22 mm 

Náklo  

8-16 mm 

Náklo  

11-22 mm 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m3] 

2530 2650 2650 2560 2560 
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Graf 1:Křivky zrnitosti všech použitých kameniv 

4.2 Cement 

Pro všechny části diplomové práce, tedy pro výrobu cementových past a následně i 

betonových směsí byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R odpovídající 

ČSN EN 197-1 [N4]. Cement pocházel z cementárny Mokrá, společnosti 

Českomoravský cement, a.s. Obsáhlé informace jsou uvedeny v technickém listu v příloze 

[P2]. Následující Tab. 9 obsahuje pouze základní fyzikální a mechanické parametry tohoto 

cementu, které jsou převzaty z informací uvedených výrobcem. 

 

Tab. 9: Základní mechanické a fyzikální vlastnosti CEM I 42,5 R Mokrá [N2] 

Pevnost v tlaku: 

2 denní 

(průměr) [MPa] 

Pevnost v tlaku: 

28 denní 

(průměr) [MPa] 

Pevnost v tahu 

za ohybu: 

2 denní 

(průměr) [MPa] 

Pevnost v tahu 

za ohybu: 

28 denní 

(průměr) [MPa] 

Měrný 

povrch 

[m2/kg] 

Měrná 

hmotnost 

[kg/m3] 

Objemová 

stálost 

[mm] 

30 60 6 9 414 3110 0,9 

 



57 

4.3 Příměsi 

Pro praktickou část diplomové práce bylo zvoleno několik druhů příměsí, u nichž byl 

sledován zejména jejich dopad na redukci hydratačních teplot a objemových změn 

cementových past a betonů. Byla použita jedna inertní příměs v podobě velmi jemně mletého 

vápence pocházející ze závodu KOTOUČ Štramberk, spol. s.r.o.  

Dále bylo použito prakticky tří druhů aktivních příměsí. V prvních dvou případech 

se jednalo o běžně používanou vysokopecní strusku ze závodu firmy CEMEX CZ, 

s.r.o., mlýnice Dětmarovice a vysokoteplotní černouhelný popílek z tepelné elektrárny 

Dětmarovice. Poslední aktivní příměsí byl fluidní úletový popílek z tepelné elektrárny 

v Tisové, jehož využití v praxi pro výrobu betonů z hlediska zejména chemického složení 

prozatím brání legislativa. Tato příměs byla do experimentu zařazena s ohledem na možnou 

pozitivní redukci objemových změn, která byla zmíněná v teoretické části práce. Podrobnější 

informace o příměsech jsou uvedeny v přílohách [P5 až P10]. Následující fotografie 

demonstrují použité příměsi. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 26: Vysokopecní jemně mletá 

struska 

Obr. 27: Mikromletý vápenec ze 

závodu Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. 

Obr. 29: Fluidní úletový popílek z Tisové 
Obr. 28: Vysokoteplotní úletový 

černouhelný popílek z Dětmarovic 
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4.4 Voda 

Pro všechny experimenty byla použita voda z vodovodního řadu města Brna v areálu 

FAST VUT a ADMAS. Pitná voda odpovídala požadavkům záměsové vody do betonu dle 

ČSN EN 1008 [N14]. 

4.5 Plastifikační přísada 

Pro všechny experimenty byla použita plastifikační přísada firmy MC - Bauchemie 

s.r.o. s označením MC Powerflow 2695 na bázi polykarboxylát-éterů. Výrobce uvádí nízký 

stupeň lepivosti s využitím pro vysokopevnostní betony. Pro různé experimenty byly použity 

dávky od 0,6 – 0,8 % z hmotnosti všech pojivových složek. Všechny důležité informace 

obsahuje technický list v příloze dokumentu [P3]. 

4.6 Protismršťovací přísada 

K redukci smrštění a ověření protismršťovacího účinku byla použita protismršťovací 

přísada Sika Control C60 od společnosti SIKA CZ, s.r.o. Z pohledu chemické báze se 

jednalo o vícesytné alkoholy. Z důvodu ověření účinnosti bylo zvoleno dávkování 

v množství 1,4 – 1,5 % z hmotnosti všech pojivových složek. Podrobnější informace 

obsahuje technický list uvedený v příloze [P4]. 

5 Experiment 1 – Stanovení hydratačních teplot a smrštění 

cementových past 

V experimentu 1 byl testován dopad vybraných minerálních příměsí a 

protismršťovací přísady na redukci hodnot smrštění a redukci hydratačních teplot 

cementových past. Celkem bylo navrženo 12 receptur, 6 (pouze s příměsemi) + 6 (s použitím 

SRA). Navážka každé receptury byla stanovena na 1000 g jemných podílů. Jednotlivé 

receptury lze vidět v Tab. 10. Všechny receptury byly odzkoušeny a navrženy na stejnou 

kozistenci rozlitím 180 – 190 mm pomocí Hägermannova kužele podle normy 

ČSN EN 1015-3 [N15] bez poklepu. Jak lze spatřit v Tab. 10 složení jednotlivých receptur 

s a bez SRA si odpovídá s výjimkou přídavku SRA v množství 1,5 % z hmotnosti všech 

pojivových složek. Receptury s využitím vysokoteplot. popílku a vysokopecní strusky 

s označením C 30/37 (SRA) byly výchozí pro receptury betonů pevnostní třídy C 30/37 

(STR + POP) při měření smrštění betonů v exp. 2
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Tab. 10: Složení receptur pro stanovení vývinu max. hydratačních teplot a smrštění cementových past 

Druh receptury 

Vodní 

souč. 

 

 

[-] 

Cement 

CEM I 

42,5 R 

 

[%] 

Vápenec 

Kotouč 

Štramberk 

 

[%] 

Struska 

Dětmarovice 

 

 

[%] 

Popílek 

Dětmarovice 

 

 

[%] 

Popílek 

Tisová 

 

 

[%] 

Plast. 

přísada MC 

Powerflow 

2695 z mp
1) 

[%] 

SRA SIKA 

CONTROL 

C60 z mp
1) 

[%] 

REF 0,260 100,0 - - - - 0,60 - 

VÁP 0,260 83,0 17,0 - - - 0,60 - 

STR 0,250 80,0 - 20,0 - - 0,55 - 

POP 0,240 74,0 - - 26,0  0,50 - 

POP + F 0,265 74,5 - - 17,0 8,5 0,62 - 

C 30/37 0,230 63,0 - 21,0 16,0 - 0,60 - 

         

REF SRA 0,260 100,0 - - - - 0,60 1,5 

VÁP SRA 0,260 83,0 17,0 - - - 0,60 1,5 

STR SRA 0,250 80,0 - 20,0 - - 0,55 1,5 

POP SRA 0,240 74,0 - - 26,0  0,50 1,5 

POP + F SRA 0,265 74,5 - - 17,0 8,5 0,62 1,5 

C 30/37 SRA 0,230 63,0 - 21,0 16,0 - 0,60 1,5 

pozn.: poměrová procentuální náhrada příměsemi odpovídá náhradě v experimentu 2 – měření smrštění betonů 

1) mp zahrnuje hmotnost všech pojivových složek
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5.1 Stanovení hydratačních teplot 

Vývoj hydratačních teplot cementových past byl stanoven pomocí semiadiabatické 

metody dle ČSN EN 196-9 [N3]. Jednotlivé navržené receptury byly namíchány podle 

ČSN EN 196-3 [N2] a naplněny do izolovaných kalorimetrů. Tyto kalorimetry se následně 

osadily měřícími teplotními čidly, pomocí kterých se snímal růst teploty během 36 hodin. 

Všechny kalorimetry byly vloženy do klimatizační komory s udržovanou konstantní teplotou 

20 °C.  Průběh změn teploty byl zaznamenáván každé 2 minuty. Výsledky z průběhu měření 

lze vidět v následující Tab. 11 a Grafech 1,2.  Z každé receptury byly vyrobeny 2 identické 

směsi a výslednou hodnotou je aritmetický průměr z jednotlivých měření. 

 

Tab. 11: Hodnoty maximálních hydratačních teplot cementových past s časem dosáhnutí max. hydratační 

teploty 

 

  
Druh receptury 

Maximální hydratační 

teplota 

[°C] 

Doba dosažení max. 

hydratační teploty 

[hod:min] 

REF 73,21 12:32 

VÁP 60,76 13:38 

STR 60,97 13:18 

POP 52,28 15:14 

POP + F 50,78 15:10 

C 30/37 45,57 13:36 

   

REF SRA 61,93 16:20 

VÁP SRA 49,63 16:46 

STR SRA 52,03 15:32 

POP SRA 45,37 17:10 

POP + F SRA 43,92 16:48 

C 30/37 SRA 40,51 18:26 
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Graf 2: Měření vývinu hydratačních teplot cementových past bez SRA během 36 hodin 

 

Graf 3: Měření vývinu hydratačních teplot cementových past se SRA během 36 hodin 

 



62 

 

Graf 4: Porovnání vývinu hydratačních teplot cementových past bez a s použitím SRA během 36 hod 
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5.1.1 Vyhodnocení výsledků 

Nejvyšších a zároveň nejrychleji dosažených maximálních hydratačních teplot dosáhl 

dle očekávání vzorek REF, který obsahoval 100 % obsahu portlandského cementu (73,21 °C za 

12:32 hod.). Ve všech případech náhrad cementu minerálními příměsemi došlo ke snížení 

hydratačních teplot. V případě použití vysokopecní strusky a vápence dosáhl vzorek VÁP 

(60,76 °C za 13:38 hod.), STR (60,97 za 13:18 hod.) téměř totožných výsledků. Díky schopnosti 

latentní hydraulicity strusky dosáhl vzorek STR vrcholu hydratace rychleji. V případě 

cementové pasty s kombinací vysokoteplotního a fluidního popílku se nepodařil prokázat efekt 

okamžitého vyhašení volného CaO ve fluidním popílku. Tato skutečnost je nejspíše dána 

rychlostí této reakce, která proběhla dříve, než bylo započato samotné měření a rovněž stářím 

a vlivem uložení použitého fluidního popílku. Tyto skutečnosti mohly způsobit dřívější 

vyhašení volného CaO, díky vyšší relativní vlhkosti, která se k fluidnímu popílku mohla dostat. 

Obě směsi s popílky měly prakticky totožnou hodnotu maximální naměřené teploty a dobu 

jejího dosažení. Konkrétně v kombinaci fluidního a vysokoteplotního popílku, dále 

POP +F, (50,78 °C za 15:10 hod.)  a u vzorku s obsahem pouze vysokoteplotního popílku, dále 

POP, (52,28 °C za 15:14 hod.). Při bližším náhledu na grafický průběh vývinu hydratačních 

teplot u těchto dvou jmenovaných vzorků je však patrné, že nárůst teploty u vzorku POP + F 

nastává o něco dříve v porovnání se vzorkem POP. Tuto skutečnost si je zřejmě možné vysvětlit 

zvýšením aktivity vysokoteplotního popílku, díky přidání popílku fluidního, což odpovídá 

výsledkům autora [45], který se touto problematikou zabýval. Vzorek C 30/37 se v kombinaci 

vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku projevil velmi kladně, protože použití strusky 

zabezpečilo strmější nárůst. Naopak použitý vysokoteplotní popílek způsobil, že tato 

kombinace dosáhla nejnižších hydratační teploty 45,57 °C. U vzorků s užitím aktivních příměsí 

lze vidět mnohem pozvolnější nárůst i pokles celkových hydratačních teplot, společně 

s prodloužením času dosáhnutí maximálních píků hydratačních teplot. Toto chování lze využít 

při betonážích masivních konstrukcí. 

Odlišné chování vykazovaly vzorky s přídavkem SRA. U všech těchto vzorků došlo, 

jak k poklesu maximálních teplot hydratace, tak k prodloužení času k dosáhnutí maximálních 

teplot hydratace, spolu s pozvolnějším průběhem růstu a poklesu teplot. Hodnoty maximálních 

teplot u vzorků s SRA odpovídají s určitým poklesem teplot funkci křivky vzorků bez SRA. 

V podstatě jde o posun křivek vzorků bez SRA s pozvolnějším průběhem. Nejnižších hodnot 

opět dosáhla receptura C 30/37 SRA (40,51 °C za 18:26 hod.) s retardací dosáhnutí max. 

hydratačních teplot 5 hodin.   
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5.2 Stanovení smrštění 

Primární účel tohoto měření bylo ověřit účinnost příměsí a kompatibilitu spolu s SRA 

pro další využití těchto poznatků z pohledu smrštění. Měření smrštění cementových past 

probíhalo na zkušebních zařízeních od firmy Schleibinger Geräte. Princip měření tkvěl 

v naplnění zkušebních forem (s vnitřním kónickým průřezem kužele) cementovou pastou. Před 

samotným měřením se na hladinu pasty položila podložka, která sloužila k měření smrštění 

pomocí snímacího laseru. Nutno upozornit, že se jedná o nenormovou zkoušku, avšak pro 

objasnění chování jednotlivých příměsí v kombinaci s SRA se ukázala jako velmi objektivní. 

Každá receptura byla měřena současně ve dvou formách a byla vyhodnocena aritmetickým 

průměrem těchto dvou naměřených hodnot. Podrobné zpracování dat s vyhodnocením lze vidět 

v tabulce 12. Pro stanovení smrštění byly vyrobeny shodné cementové pasty jako při měření 

vývinu hydratačních teplot. 

 

 

Obr. 30: Zařízení na měření objemových změn cementových past 
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Tab. 12: Výsledky měření smrštění cementových past během 24 hodin s a bez použití SRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozn.: Čas dosažení max. smrštění +24:00 značí, že smrštění v průběhu dalšího času stále narůstalo 

Druh receptury 

Smrštění 

po 2 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 4 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 8 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 12 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 16 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 24 hod 

[µm] 

Maximální 

smrštění 

[µm] 

Čas dosažení 

max. 

smrštění 

[hod:min] 

Celková redukce 

smrštění po 

24 hod (vůči 

REF) 

[%] 

REF 692,81 913,92 1057,34 1166,66 1335,01 1382,38 1382,38 +24:00 – 

VÁP 516,27 699,62 936,35 1118,66 1249,46 1304,99 1304,99 +24:00 6 

STR 474,37 614,76 850,02 1086,6 1209,79 1258,59 1258,59 +24:00 9 

POP 518,63 707,87 924,81 997,79 1059,42 1086,12 1086,12 +24:00 21 

POP + F 565,79 734,08 999,33 1186,98 1252,6 1273,54 1273,54 +24:00 8 

C 30/37 464,92 627,08 910,24 1090,04 1140,41 1173,98 1173,98 +24:00 15 

          
Účinnost SRA 

[%] 

REF SRA 621,72 906,81 1102,44 1028,44 973,32 1010,17 1105,90 8:40 20 20 

VÁP SRA 573,48 843,67 1040,37 991,81 947,03 981,24 1050,43 9:10 24 20 

STR SRA 448,92 603,93 779,85 816,35 766,99 816,24 841,79 10:10 39 33 

POP SRA 481,51 668,17 814,17 711,67 619,6 612,95 815,40 7:50 41 25 

POP + F SRA 475,97 604,68 796,75 904,17 927,74 983,04 983,04 +24:00 29 23 

C 30/37 SRA 454,27 589,58 717,24 669,32 639,16 648,26 717,24 8:00 48 39 
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Graf 5: Měření smrštění cementových past bez SRA 

 

Graf 6: Měření smrštění cementových past se SRA 
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Graf 7: Porovnání vývinu hydratačních teplot cementových past bez a s použitím SRA 
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5.2.1 Vyhodnocení výsledků 

Podle předchozích grafů se u všech receptur bez použití SRA prokázalo, že v rámci 

měření po uplynutí 24 hod. stále dochází k nárůstu smrštění. Nejvyšší hodnoty smrštění dosáhl 

vzorek se 100% obsahem portlandského cementu, dále REF (1382,38 µm). Lze u něj pozorovat 

i nejstrmější nárůst smrštění. Všechny vzorky obsahující příměs vykazovaly nižší smrštění než 

vzorek referenční. Každá příměs vykazovala odlišné chování v průběhu času. Podobný průběh 

smrštění lze vidět u vzorků VÁP a POP. Ačkoliv se již po 8 hod. hydratace projevily kladné 

vlastnosti vysokoteplotního popílku v případě redukce smrštění, jeho kombinace s popílkem 

fluidním (POP + F) se neprojevila úspěšně. U této kombinace byl po vzoru práce [47] 

předpokládán vznik novotvarů, které v plastickém stavu kompozitu dokáží pozitivně redukovat 

smrštění. Tato skutečnost se může úzce pojit se zmíněným stářím a způsobem uložení použitého 

fluidního popílku.  

U všech receptur lze vidět nejintenzivnější nárůst smrštění do 8 hod. od zamíchání. 

Charakteristika jednotlivých křivek smrštění je dosti odlišná od křivek s použitím SRA, u těch 

vidíme dosáhnutí vrcholu smrštění s následným poklesem. U receptur s využitím SRA vidíme 

dosti proměnlivé chování v rámci jednotlivých příměsí. V případě referenční a vápencové 

receptury lze pozorovat dosti podobný průběh, kde REF dosahuje nejvyšších hodnot smrštění 

(1105,90 µm za 8:40 hod.). Receptura s fluidním popílkem (POP + F) se z počátku (do cca 

8 hod) projevuje dosti podobně jako receptura STR, ale po 24 hod. má téměř totožné smrštění 

jako VÁP (1050,43 µm za 9:10 hod.). V případě směsí s použitím SRA byla C 30/37 SRA při 

redukci smrštění o 48 % oproti referenční směsi, při účinností SRA 39 %. 

 Všechny receptury s využitím SRA se projevily kladně na redukci smrštění 

cementových past, avšak průběh a chování u jednotlivých příměsí jsou dosti odlišné, stejně tak 

jako dosáhnutí maximálních hodnot smrštění.  

Tímto experimentem byla ověřena účinnost SRA na redukci objemových změn 

cementových kompozitů. V rámci tohoto experimentu se jejich účinnost pohybovala od cca 

20 až po 39 % oproti stejným recepturám bez SRA. Účinnost SRA stejně jako všech použitých 

minerálních příměsí byla dále ověřena na betonových směsích v dalším experimentu praktické 

části této diplomové práce.  
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Výsledky objemových změn stanovených na cementových pastách si prakticky 

odpovídají s výsledky stanovení vývinu hydratačních teplot. Výjimku však tvoří směs označená 

jako POP + F, u které se průběh objemových změn zcela odlišuje od výsledků vývinu 

hydratačních teplot. 

V následujících kapitolách praktické části práce budou dosažené výsledky na 

cementových pastách porovnány s výsledky objemových změn na vyrobených betonových 

směsích. U další části experimentu budou tedy ověřeny dopady použití jednotlivých druhů 

minerálních příměsi na objemové změny betonů a taktéž vliv použitého druhu kameniva. 

 

6 Experiment 2 – Stanovení objemových změn a fyzikálně 

mechanických parametrů betonů 

V experimentu 2 bylo navrženo celkem 12 receptur betonů pevnostních tříd C 45/55 a 

C 30/37. Všechny náhrady minerálními příměsemi odpovídaly poměrově náhradám použitých 

v experimentu 1 (cementové pasty). Prvních 6 receptur bylo navrženo s použitím drceného 

kameniva z Olbramovic, dalších 6 pak s těženým kamenivem z Nákla. Pro betony třídy C 30/37 

bylo použito kombinace vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku z Dětmarovic stejně 

jako v experimentu 1.  

V této části experimentu diplomové práce byl současně testován vliv minerálních 

příměsí a druh použitého kameniva na výsledné smrštění pomocí smršťovacích žlabů od firmy 

Schleibinger Geräte dle OENORM B 3329 [N17] a mechanického dilatometru dle 

ČSN EN 73 1320 [N16]. Taktéž byly stanovovány hodnoty fyzikálně mechanických parametrů 

v časovém horizontu 60 dní. Výsledky těchto vlastností jsou přehledně rozděleny do dvou 

sekcí: zkoušky na čerstvém betonu a zkoušky na zatvrdlém betonu. Receptury vykazující 

nejpříznivější parametry byly svým složením dále optimalizovány a testovány rovněž po dobu 

60 dní (viz. exp. 3). 
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Aby bylo možné přesně posoudit druh použitého kameniva (drcené × těžené), byla vždy 

pro každou recepturu navržena stejná výsledná křivka zrnitosti směsi kameniva. Díky tomu lze 

prakticky zcela eliminovat vliv skladby kameniva na sledované parametry betonů. Tyto 

výsledné křivky zrnitosti směsí kameniva zobrazuje následující ilustrativní graf a detailně jsou 

tyto křivky zrnitosti obsaženy v příloze práce [P1]. Receptury zkoušených betonů lze vidět 

v Tab. 13. 

 

Graf 8: Srovnávací křivka zrnitosti směsí kameniv (porovnání těženého a drceného kameniva) betonů v exp. 2 
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Tab. 13: Složení receptur zkoušených betonů 

Třída betonu C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 30/37 
 

C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 30/37 

Receptura / 

[kg/m3] 
REF-O VÁP-O STR-O POP-O POP+F-O 

STR+POP-

O 

 
REF-N VÁP-N STR-N POP-N POP+F-N 

STR+POP-

N 

CEM I 42,5 R  435 390 360 350 350 240 
 

435 390 360 350 350 240 

Vápenec - 80 - - - - 
 

- 80 - - - - 

Vysokopecní 

struska 
- - 90 - - 80 

 
- - 90 - - 80 

Vysokoteplotní 

popílek 
- - - 120 80 60 

 
- - - 120 80 60 

Fluidní popílek - - - - 40 - 
 

- - - - 40 - 

DTK 0-4  

Žabčice 
815 778 780 760 765 735 

 
805 765 768 750 755 720 

HDK 8-16 

Olbramovice 
535 523 525 520 520 595 

 
- - - - - - 

HDK 11-22 

Olbramovice 
378 375 375 372 370 435 

 
- - - - - - 

HTK 8-16 

Náklo 
- - - - - - 

 
535 530 533 528 528 585 

HTK 11-22  

Náklo 
- - - - - - 

 
370 375 375 370 368 425 

Voda 170 175 170 168 175 160 
 

165 167 167 160 170 160 

Vodní 

Součinitel2) [-] 
0,39 0,37 0,38 0,36 0,37 0,42 

 
0,38 0,36 0,37 0,34 0,36 0,42 

 Plastif. 

přísada MC PF 

2695 

2,6 2,7 2,2 2,2 2,9 2,5 

 

2,3 2,4 2,2 2,2 2,9 2,5 

2) Vodní součinitel byl vypočten z celkové hmotnosti cementu a patřičné příměsi bez ohledu na k-hodnotu dle ČSN EN 206+A1 
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6.1 Zkoušky na čerstvých betonech 

Na všech recepturách betonů byly provedeny zkoušky sednutí kužele v čase 5 min dle 

ČSN EN 12350-2 [N18]. Dále byla provedena zkouška objemové hmotnosti čerstvého betonu 

dle ČSN EN 12350-6 [N19]. 

 

Tab. 14: Výsledné vlastnosti zkoušených čerstvých betonů 

4) DČB = objemová hmotnost čerstvého betonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pevnostní 

třída 

betonu 

Druh 

receptury 

Sednutí kužele 

v čase 5 min 

[mm] 

Konzistence 

[-] 
DČB

4) [kg/m3] 

C 45/55 REF-O 190 S4 2410 

C 45/55 VÁP-O 200 S4 2410 

C 45/55 STR-O 200 S4 2400 

C 45/55 POP-O 190 S4 2410 

C 45/55 POP + F-O 190 S4 2390 

C 30/37 STR + POP-O 180 S4 2380 

     

C 45/55 REF-N 190 S4 2400 

C 45/55 VÁP-N 200 S4 2390 

C 45/55 STR-N 190 S4 2380 

C 45/55 POP-N 200 S4 2380 

C 45/55 POP + F-N 190 S4 2400 

C 30/37 STR + POP-N 190 S4 2360 
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6.2 Zkoušky na zatvrdlých betonech 

Pro každou recepturu byla vyrobena tělesa tvaru krychle o hraně 150 mm, na kterých 

byly provedeny následující zkoušky: stanovení objemové hmotnosti v zatvrdlém stavu betonu 

dle ČSN EN 12390-7 [N23], stanovení pevnosti v tlaku dle ČSN EN 12390-3 [N20], stanovení 

hloubky průsaku tlakovou vodou dle TKP ŘVC se stupněm vodotěsnosti HV 8 [N25] (zkouška 

bude popsána dále) a zkouška nasákavosti dle ČSN 73 1316 [N26]. Na trámcích o rozměrech 

400 x 100 x 100 mm byla provedena zkouška pevnosti v tahu ohybem (4 bodový) dle 

ČSN EN 12390-5 a na zlomcích pevnost v příčném tahu dle ČSN EN 12390-6 [N22]. Všechny 

výsledky byly stanoveny jako aritmetický průměr ze tří zkoušených zkušebních těles. Dále byly 

u všech vyrobených směsí pozorovány objemové změny do stáří 60 dnů, kterým se ale 

podrobně věnuje následující podkapitola práce. 6.2.3 

6.2.1 Stanovení vodotěsnosti – hloubky průsaku tlakovou vodou dle TKP ŘVC 

ČR 

Zkouška hloubky průsaku tlakovou vodou dle TKP ŘVC [N25] se liší od 

ČSN EN 12390-8 [N24] ve dvou základních skutečnostech. První je hodnota tlaku vodního 

sloupce, který působí na těleso upnuté ve stolici. Druhá je pak samotné vyhodnocení zkoušky. 

Dle ČSN EN 12390-8 [N24] působí na zkušební těleso max. tlak vody 500 ± 50 kPa po dobu 

72 ± 2 hod, kde výsledek zkoušky je max. hodnota průsaku v mm. Tato hodnota se pak 

porovnává s požadavky ČSN EN 206 + A1 [N7]. TKP ŘVC [N25] dělí jednotlivé stupně 

vodotěsnosti na (HV 2, 4, 8 a 12), kde příslušné číslo u HV značí setinu hodnoty max. 

působícího tlaku vody v kPa. Výsledkem zkoušky je maximální hodnota průsaku v mm s max. 

vyhovující hloubkou průsaku do 60 mm. Výsledná zkouška je pak klasifikována nejvyšším 

působícím tlakem vody jako: HV2, HV4, HV8, HV12. 

V případě požadavku na stupeň HV8, na který byly testovány tělesa vyrobené v rámci 

této diplomové práce je zatížení vodním tlakem následující: 

• 24 hodin – tlak 400 kPa 

• 48 hodin – tlak 800 kPa
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Tab. 15: Výsledné fyzikální vlastnosti zkoušených zatvrdlých betonů 

5) DZB = objemová hmotnost zatvrdlého betonu, 6) HV 8 = hloubka průsaku tlakovou vodou, 7) NV = nasákavost betonu 

Stáří 

vzorků 

Třída 

betonu 
C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 30/37  C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 30/37 

Receptura  REF-O VÁP-O STR-O POP-O POP+F-O STR+P-O  REF-N VÁP-N STR-N POP-N POP+F-N STR+P-N 

7 DZB
5) [kg/m3] 2380 2380 2370 2370 2350 2380  2360 2340 2340 2340 2360 2380 

28 DZB
5) [kg/m3] 2390 2360 2360 2380 2360 2390  2340 2340 2350 2350 2340 2370 

60 DZB
5) [kg/m3] 2390 2380 2380 2380 2370 2400  2350 2350 2350 2340 2340 2370 

               

7 HV86) [mm] 9 13 13 12 13 12  13 16 16 15 16 16 

28 HV86) [mm] 8 10 11 10 9 7  6 11 8 10 8 9 

60 HV86) [mm] 5 9 7 6 8 4  4 9 7 10 2 7 

               

7 NV7) [%] 5,5 5,9 5,4 6,0 6,1 5,6  5,7 6,5 5,9 6,3 5,3 5,5 

28 NV7) [%] 4,9 5,4 4,7 5,0 5,8 5,2  5,2 5,9 5,7 5,6 6,0 5,0 

60 NV7) [%] 4,8 5,2 4,7 4,7 5,5 5,1  5,0 5,3 5,5 5,4 5,8 5,0 
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Tab. 16: Výsledné mechanické vlastnosti zkoušených zatvrdlých betonů  

8) Pevnost v tlaku betonu, 9) Pevnost v tahu ohybem 10) Pevnost v příčném tahu,  

Stáří 

vzorků 

Třída 

betonu 
C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 30/37 

 
C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 45/55 C 30/37 

Receptura  REF-O VÁP-O STR-O POP-O POP+F-O STR+P-O 
 

REF-N VÁP-N STR-N POP-N POP+F-N STR+P-N 

7 fc 8) [MPa] 59,6 57,9 55,9 44,6 56,6 42,9  58,2 57,8 54,2 48,7 57,3 43,9 

28 fc 8) [MPa] 74,9 67,4 69,8 68,8 71,3 68,5  79,2 71,2 73,6 75,1 75,6 71,9 

60 fc 8) [MPa] 75,7 69,9 71,9 74,7 73,7 72,6  82,1 75,3 78,0 80,8 80,2 76,8 

               

7 fcf 9) [MPa] 6,6 5,4 5,5 5,1 5,4 4,8  6,2 5,1 5,6 5,7 5,6 4,8 

28 fcf 9) [MPa] 6,6 5,8 6,5 6,6 6,4 6,7  6,6 5,8 6,3 6,0 6,0 6,6 

60 fcf 9) [MPa] 7,0 6,2 7,0 7,1 6,7 7,5  6,9 6,0 7,0 6,8 6,8 7,2 

               

7 fct 10) [MPa] 4,5 4,8 4,6 4,9 4,0 4,4  5,3 4,1 5,5 4,5 4,7 4,6 

28 fct 10) [MPa 5,0 5,4 6,4 5,9 6,0 5,4  5,9 5,1 5,7 5,5 5,4 5,6 

60 fct 10) [MPa 6,5 5,5 6,6 6,1 6,3 5,8  6,1 5,3 6,1 6,3 6,1 5,7 
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Graf 9: Srovnání pevností v tlaku zkoušených betonů po 7, 28 a 60 dnech 

 

 

Graf 10: Srovnání pevností v tahu ohybem zkoušených betonů po 7, 28 a 60 dnech 
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Graf 11: Srovnání pevností v příčném tahu zkoušených betonů po 7, 28 a 60 dnech 

6.2.2  Vyhodnocení výsledků 

Objemová hmotnost, Zkouška vodotěsnosti dle TK ŘVC ČR, Nasákavost 

Hodnoty objemových hmotností v čerstvém i zatvrdlém stavu odpovídaly přibližně 

složení jednotlivých komponent receptur zkoušených betonů.  Tyto výsledky jsou ovlivněny 

zejména nižšími měrnými hmotnostmi použitých příměsí. 

Při zkoušení vodotěsnosti bylo téměř u všech receptur prokázáno postupné snižování 

hloubky průsaku v intervalu 7 až 60 dní, které je způsobeno postupným prorůstáním krystalů 

C-S-H gelů. Nejnižších hodnot hloubky průsaků dosahovaly vzorky REF-O(N) (5, 4 mm). 

V případě zkoušení POP-O a POP + F-O (6,8 mm) se jednalo o mírně vyšší hodnoty. Tyto 

vyšší hodnoty jsou diskutabilní, jelikož při použití popílku dochází v rámci pucolánové 

reakce ke vzniku nových C-S-H fází. Celková pórovitost betonu je ve výsledku vyšší, ale 

rovněž dochází ke tvorbě vyššího podílu gelových pórů, na úkor kapilárních pórů a transport 

vody se tak omezuje. Tento efekt je způsoben pronikáním nově vzniklých C-S-H fází do 

kapilárních pórů. Z dlouhodobého hlediska je tento efekt významný i pro vyšší hodnoty 

pevností v tlaku. 
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Stejně jako u stanovení vodotěsnosti, bylo u stanovení nasákavosti dosaženo časem 

postupného poklesu výsledné hodnoty tohoto parametru. Po 7 dnech byla zjištěna nejvyšší 

nasákavost u receptur: VÁP-N (6,5 %) POP-N (6,3 %), POP + F-O (6,1 %). Po 60 dnech 

zrání byl u vzorků pro jejichž výrobu bylo užito aktivní příměsi již výrazně projevil vliv této 

pucolánové reakce. Nejvýraznější účinek zmíněné reakce se projevil u receptury POP-O s 

nejnižší hodnotou nasákavosti pouze 4,7 %. 

V případě stanovení nasákavosti a vodotěsnosti nebyl zjištěn významný vliv 

rozdílného typu kameniva na výsledné hodnoty měření. 

Obě tyto zkoušky jsou z hlediska možných negativních projevů objemových změn 

betonů velice významné a dokáží přímo poukázat na možné vznikající poruchy 

mikrostruktury kompozitu dané nadměrnými objemovými změnami, dochází-li ke vzniku 

nežádoucích mikrotrhlin uvnitř mikrostruktury kompozitu. Tyto mikroporuchy se projevují 

sníženou schopností odolávat tlaku vody a zároveň zvýšenou nasákavostí, kdy každá 

mikrotrhlina je nebezpečnou oblastí. Z pohledu dosažených výsledků však lze soudit, že ani 

u jednoho vzorku nedošlo vlivem nadměrných objemových změn k výrazné poruše 

mikrostruktury kompozitu. 

Pevnost v tlaku 

V časovém horizontu 7 dní se téměř všechny receptury projevily podle předpokladu. 

Nejvyšší pevnost v tlaku vykazovala receptura REF-O (bez použití příměsí) 59,6 MPa. 

Tento fakt lze přisuzovat nejvyšším obsahu cementu zkoušené receptury. U Receptury 

s příměsí vápence VÁP-O bylo dosaženo podobných výsledků jako referenční, tedy 

57,9 MPa. Velmi dobré výsledky 55,9 MPa se projevily také u receptury s použitím 

vysokopecní strusky, což poukazuje na dobré latentně hydraulické schopnosti použité 

strusky z Dětmarovic. Při zhodnocení aktivních příměsí se významně lišila od ostatních 

výsledků receptura s použitím fluidního popílku POP + F. Její 7denní pevnost 56,6 MPa si 

lze vysvětlovat určitými hydraulickými vlastnostmi fluidního popílku.  Při využití 

vysokoteplotního popílku se přirozeně po 7 dnech neprojevily u POP-O (44,6 MPa) 

dostatečně pucolánové vlastnosti, a velká část popílku v té době měla funkci pouze jako 

inertní mikroplnivo. Nejnižších pevností bylo dosaženo u receptury STR + POP-O, tedy 

42,9 MPa.  
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Tato receptura však obsahovala nejvyšší náhradu příměsemi ze všech zkoušených 

receptur 36 % a jedná se o recepturu betonu nižší pevnostní třídy, tedy C 30/37. V tomto 

časovém horizontu se v případě použití drceného ani těženého kameniva výsledky nijak 

významně nelišily. 

Po 28 i 60 dnech zrání betonu lze vidět u všech receptur vyšší pevnosti v tlaku 

s použitím těženého kameniva (Náklo). Tyto výsledky neodpovídají faktům, které lze 

obecně nalézt v odborné literatuře, ve kterých se uvádí, že drcené kamenivo lépe odolává 

porušení ve střihu v nejslabším místě kompozitu, cementovém kameni, tedy v tranzitní zóně. 

Tuto skutečnost lze vysvětlit jednak mírně nižším vodím součinitelem v případě použití 

těženého kamenivo, jelikož pro dosažení požadované konzistence bylo spotřebováno méně 

vody než u kameniva drceného. [15] 

Dalším důvodem může být rozdílná petrografie lokalit kameniv, kde ve Štěrkovně 

Náklo je v kamenivu hojně zastoupen zejména křemen, kvarcit a opuka, kdežto 

v kamenolomu Olbramovice spíše granity až granodiority. Obecně je nutné zmínit, že těžené 

kamenivo z lomu Náklo vykazuje velice příznivé vlastnosti a jedná se o jedno 

z nejkvalitnějších těžených kameniv na území ČR. Zcela odlišné výsledky by proto mohly 

vykazovat betony s těženým kamenivem nižší kvality z jiné lokality. [55] 

 Po 28 dnech lze u všech receptur pozorovat prakticky odpovídající si výsledky 

pevnosti v tlaku. Na základě této skutečnosti lze tedy říci, že při normových 28 dnech zrání 

betonu dosahují všechny receptury požadovanou pevnost pro danou pevnostní třídu betonu 

a sledované výsledky zejména objemových změn betonu nejsou ovlivněny samotnou 

pevnostní charakteristikou navržených receptur. Po 28 dnech zrání dosahují všechny 

receptury pevnostní třídy C 45/55 pevnosti v tlaku cca 70 až 75 MPa a receptury pevností 

třídy C 30/37 pevnost o něco nižší. U této pevnostní třídy lze říci, že požadavek na pevnost 

byl výrazně překročen i přes skladbu směsi obsahující výraznou náhradu cementu aktivními 

příměsemi. Tato skutečnost je dána zřejmě vhodnou skladbou směsi kameniv, která se oproti 

recepturám pevnostní třídy C 45/55 liší. 
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Po 60 dnech bylo u receptur REF-N (82,1 MPa), POP-N (80,8 MPa), POP + F-N 

(80,2 MPa) dosaženo téměř totožných hodnot pevnosti. Naopak podle předpokladu bylo 

dosaženo nejnižší pevnosti po 60 dnech u náhrady částečně inertním vápencem VÁP-N. U 

všech směsí obsahujících aktivní příměs se navíc aktivita této příměsi významně projevila 

v období mezi 7 a 60 dny stáří, zejména poté u směsí s vysokoteplotním popílkem. Výraznou 

aktivitu lze již po 7 dnech zrání naopak pozorovat u vzorků obsahujících kombinaci 

vysokoteplotního a fluidního popílku. Tyto vzorky díky vhodné kombinaci, které má zřejmě 

za důsledek dřívější nastartování pucolánové reakce vysokoteplotního popílku, vykazují po 

7 dnech zrání o cca 20 až 25 % vyšší pevnost v tlaku oproti vzorkům pouze 

s vysokoteplotním popílkem, ačkoliv celková náhrada cementu zůstává stejná. 

Pevnost v tahu ohybem 

Podle literatury betony s drceným kamenivem lépe odolávají působení ohybových 

sil než-li betony s kamenivem těženým. Tento fakt je zapříčiněn hlavně vyšším měrným 

povrchem kameniva, který způsobuje lepší zakomponování kameniva do matrice betonu a 

angulárním tvarem drceného kameniva. Tato teorie byla potvrzena při 7denních pevnostech 

u vzorku REF, s pevnostmi REF-O (6,6 MPa) a REF-N (6,2 MPa). Po 28 dnech zrání se 

k tomuto tvrzení výrazněji projevily receptury STR, POP, POP +F, POP + STR. U ostatních 

receptur se jinak výrazně neprojevil druh použitého kameniva. Z hlediska chování v rámci 

příměsí se jednotlivé receptury chovaly velmi podobně jako u zkoušky pevnosti v tlaku. 

S velmi podobnými výsledky byly po 60 dnech nejlépe vyhodnoceny receptury REF-O 

(7,0 MPa), STR-O(N) (7,0 MPa) a POP-O (7,1 MPa). Taktéž z těchto výsledků lze 

pozorovat velice příznivý efekt pucolánové reakce aktivních příměsí a zvýšení aktivity 

vysokoteplotního popílku přídavkem popílku fluidního. 
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Pevnost v příčném tahu 

U měření příčného tahu jsou výsledky dosti kolísavé. V průběhu prvních 7 dní jsou 

hodnoty vyšší u receptur s použitím těženého kameniva REF (5,3 x 4,5 MPa),  

STR (5,5 x 4,6 MPa), POP + F (4,7 x 4,0 MPa), zatímco po 28 dnech se výrazněji projevují 

receptury s drceným kamenivem STR (6,4 x 5,7 MPa), POP (5,9 x 5,5 MPa), POP + F 

(6,0 x 5,4 MPa). Nejvyšších pevností bylo dosaženo u receptur REF-O (6,5 MPa), STR-O 

(6,6 MPa) a POP-N (6,3 MPa). Kolísavý charakter pevností v příčném tahu lze přisoudit 

samotnému průběhu zkoušky, který je spíše vhodný pro betony s Dmax menším než 22 mm. 

Na základě dosažených výsledků však lze potvrdit obecnou teorii, která se vyskytuje 

v odborné literatuře, že betony s drceným kamenivem vykazují vyšší hodnoty pevnosti 

v příčném tahu oproti betonům s kamenivem těženým. Tato skutečnost je dána podobně jako 

u pevnosti v tahu ohybem díky vyššímu měrnému povrchu zrn kameniva drceného, díky 

čemu zřejmě dochází k jeho pevnějšímu zakomponování do matrice betonu. 

Výsledky pevností v příčném tahu navíc jednoznačně prokazují, že obě receptury 

s vápencem bez ohledu na použité kamenivo vykazují výrazně nižší hodnoty pevnosti 

v příčném tahu než zbylé receptury. Tato skutečnost může být dána inertní povahou vápence, 

kdy se vápenec prakticky neúčastní hydratačních procesů a nedochází tak nijak výrazně ke 

zrání cementového kamene za tvorby hydratačních novotvarů, které zahušťují 

mikrostrukturu a zkvalitňují rovněž tranzitní zónu. 

Výsledné hodnoty ani pevnosti v tahu ohybem ani pevnosti v příčném tahu však 

nepoukázaly na možné mikroporuchy mikrostruktury, které by mohly být důsledkem 

objemových změn betonů. 
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6.2.3 Měření objemových změn 

6.2.4 Stanovení objemových změn betonů pomocí smršťovacích žlabů 

Měření probíhalo pomocí zkušebních žlabů firmy Schleibinger Geräte (rozměry 

1000/100/60 mm), viz. Obr. 31. Konstrukce těchto U-profilů se skládá ze dvou kovových 

čelech, z nichž jedno je pevné a druhé pohyblivé. Před zahájením měření se na pohyblivé 

čelo osadí měřící čidlo, pomocí kterého jsou zaznamenávány hodnoty smrštění. Hlavní 

výhodou této zkoušky je, že lze zachytit objemové změny již během prvních 24 hod. měření 

(což odpovídá min. 1/3 hodnoty celkového smrštění). Nutno však upozornit, že se nejedná o 

normovou zkoušku v ČR, nicméně některé akreditované zkušební laboratoře ji již nabízí 

jako normový postup. V Rakousku je tento zkušební postup běžně používán v souladu 

s normou OENORM B 3329 [N17]. V následujících grafech lze vidět smrštění zkoušených 

betonů, jak po 60 dnech, tak v průběhu prvních 12 hod. Interval 12 hod. byl zvolen pro 

názornost chování jednotlivých minerálních příměsí a typů kameniva. Měření vždy 

probíhalo na dvou žlabech současně, kde výsledné hodnoty této diplomové práce jsou 

zobrazeny jako aritmetický průměr. Následující tabulka popisuje nejvyšší hodnoty smrštění 

betonů od 12 hod. – 60 dnů zrání. 

 

 

Obr. 31: Žlaby k měření objemových změn (Schleibinger Geräte) 
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Tab. 17: Hodnoty smrštění betonů podle smršťovacích žlabů 

pozn.: Zelená barva značí úspěch při redukci smrštění, červená pak neúspěch 3) Kladná hodnota značí vyšší smrštění oproti druhému typu kameniva, záporná je opak.  

 

Pevnostní 

třída 

betonu 

Druh receptury 

Smrštění 

12 hod 

[µm/m] 

Smrštění 

24 hod 

[µm/m] 

Smrštění 

3. den 

[µm/m] 

Smrštění 

7. den 

[µm/m] 

Smrštění 

28. den 

[µm/m] 

Smrštění 

60. den 

[µm/m] 

Celková 

redukce 

smrštění po 

12 hod. 

(vůči REF) 

[%] 

Celková 

redukce 

smrštění po 

60 dnech 

(vůči REF) 

[%] 

Porovnání 

celkového 

smrštení betonů 

po 60 dnech 

(OLB x NÁK)3) 

 

C 45/55 REF-O 818 823 877 945 1078 1140 - - +20 

C 45/55 VÁP-O 657 660 703 761 899 989 20 13 +21 

C 45/55 STR-O 630 637 692 765 888 946 23 17 +18 

C 45/55 POP-O 591 597 637 687 809 872 28 24 +22 

C 45/55 POP + F-O 732 724 775 843 973 1037 11 9 0 

C 30/37 STR + POP-O 579 602 642 689 811 870 29 24 +8 

           

C 45/55 REF-N 574 572 593 672 819 908 - - -20 

C 45/55 VÁP-N 486 485 500 556 692 777 15 14 -21 

C 45/55 STR-N 444 453 482 656 712 780 23 14 -18 

C 45/55 POP-N 402 402 423 483 617 685 30 25 -22 

C 45/55 POP + F-N 784 774 797 902 1038 1037 27 14 0 

C 30/37 STR + POP-N 478 500 544 603 742 801 17 12 -8 
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Graf 12: Měření smrštění betonů pomocí smršťovacích žlabů po 12 hod (srovnání kameniv) 
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Graf 14: Měření smrštění REF betonů pomocí smršťovacích žlabů 

po 12 hod. (OLB x NÁK) 

Graf 16: Měření smrštění VÁP betonů pomocí smršťovacích 

žlabů po 12 hod. (OLB x NÁK) 

Graf 13: Měření smrštění STR betonů pomocí smršťovacích žlabů 

po 12 hod. (OLB x NÁK) 

Graf 15: Měření smrštění POP betonů pomocí smršťovacích žlabů po 

12 hod. (OLB x NÁK) 
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Graf 17: Měření smrštění POP + F betonů pomocí smršťovacích žlabů po 12 hod. (OLB x NÁK) 

 

Graf 18: Měření smrštění STR + POP betonů pomocí smršťovacích žlabů po 12 hod (OLB x NÁK) 
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Graf 19: Měření smrštění betonů pomocí smršťovacích žlabů po 60 dnech (kamenivo Olbramovice) 

 

Graf 20: Měření smrštění betonů pomocí smršťovacích žlabů po 60 dnech (kamenivo Náklo) 
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Graf 21: Měření smrštění betonů pomocí smršťovacích žlabů po 60 dnech (kamenivo Olbramovice x Náklo) 

6.2.5 Vyhodnocení výsledků 

U všech receptur (vyjma receptur POP + F) došlo k redukci smrštění oproti receptuře 

referenční. Pro názorné objasnění skutečností jednotlivých receptur bylo použito 

vyhodnocení smrštění betonů do 12 hod. od zahájení měření i celkového smrštění po 

60 dnech. Zajímavou skutečností bylo zjištění, že hodnoty smrštění zkoušených receptur 

byly u všech betonů nižší s těženým kamenivem (kromě receptury POP + F-N). Detailní 

vykreslení smrštění jednotlivých receptur betonů lze vidět v předchozích grafech. 

Nejvyšší hodnoty smrštění bylo dosaženo u receptury REF-O (818 µm/m), jelikož 

obsahovala 100 % pojivové složky cementu. V případě využití těženého kameniva nastalo u 

receptury REF-N (574 µm/m) ke změně trendu smrštění po 3 hod. hydratace. Změnu 

charakteru smršťovací křivky lze vidět v porovnávacích grafech smrštění betonu. Nejvyšší 

hodnoty smrštění u směsí s příměsemi bylo dosaženo u receptury POP + F-N (792 µm/m), 

to potvrzuje i výsledky dosažené v exp. 1 v případě použití kombinace vysokoteplotního a 

fluidního popílku.  
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Lze tedy říci, že ani v jednom experimentu nebyl prokázán pozitivní dopad použití 

fluidního popílku na redukci smrštění, jaký byl objeven v práci [47]. Možný neúspěch tohoto 

prokázání pozitivního dopadu byl popsán v dřívějších kapitolách práce. 

Zajímavý charakter lze vidět ve srovnávací křivce použitých kameniv, kde do cca 

4,5 hod. od hydratace jsou hodnoty smrštění obou receptur s využitím fluidního popílku 

stejné, zatímco v rozmezí od 4,5 – 9 hod je POP+F-N nižší. Po 9. hod od zamíchání se 

charakter opět mění a smrštění u receptury s použitím těženého kameniva opět narůstá. 

Z hlediska smrštění do 3 dnů lze vidět u receptur s použitím fluidního popílku jako jediný 

kolísavý charakter a následný růst smrštění. Ostatní receptury vykazují pouze růst smrštění.  

U receptur VÁP, STR a POP lze pozorovat dosti podobný průběh křivek smrštění do 

12 hod. od hydratace. Receptura VÁP jakožto inertní příměs dosahovala vyšších hodnot 

smrštění (VÁP-N 486 µm/m) než zbylé receptury s aktivními příměsi. V případě použití 

latentně hydraulické strusky jsou hodnoty smrštění (STR-N 444 µm/m), díky hydraulicitě 

vyšší než u ostatních aktivních příměsí, ale v důsledku vzniku odlišných produktů hydratace 

je hodnota stále nižší než u referenční záměsi pouze z portlandského cementu. U 

vysokoteplotního popílku (POP-N 402 µm/m) se projevila významná souvislost mezi 

vztahem hydratačních teplot a samotným smrštěním.  

V případě kombinace vysokoteplotního popílku a strusky (STR + POP-N 478 µm/m) 

při procentuální náhradě 36 % příměsemi bylo dosaženo příznivých výsledků redukce 

smrštění. V předchozím grafu lze vidět vyšší hodnoty smrštění receptury STR + POP-NÁK 

do 12 hod. od hydratace ve srovnání s POP-NÁK, což je způsobeno přítomností vysokopecní 

strusky. Po 12. hod. už vidíme téměř totožnou hodnotu smrštění 

Hodnoty smrštění po 60 dnech zrání betonu odpovídají svým charakterem většině 

hodnot smrštění při 12. hod. měření. Výjimku tvoří receptury s obsahem vápence a strusky, 

kde se pozitivněji projevily receptury STR-NÁK a STR-OLB. V případě receptury 

POP + F NÁK (1037 µm/m) bylo dosaženo ještě vyšších hodnot než u receptury REF-NÁK 

(908 µm/m). 
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V rámci měření byly porovnávány hodnoty smrštění stejných receptur s rozdílným 

druhem kameniva. Mimo zmiňované receptury POP + F bylo u všech receptur dosaženo 

nižšího smrštění při použití těženého kameniva. Nejvyšších rozdílů ve smrštění dosáhly 

receptury s příměsí vápence (VÁP-O x VÁP-N 21 %) a vysokoteplotního popílku  

(POP-O x POP-N 22 %). Dlouhodobá redukce smrštění po 60 dnech se nejlépe ukázala u 

receptury POP-N, kde došlo ke snížení celkového smrštění vůči referenci o 25 % ,stejně tak 

i krátkodobě (po 12 hod. snížením smrštění o 30 % vůči referenční receptuře). Tento fakt lze 

přisoudit přítomností pouze vysokoteplotního popílku, který má pouze pucolánové vlastnosti 

na rozdíl od vysokopecní strusky, která svou vyšší hydraulickou schopností vykazuje 

v raných dobách zrání vyšší smrštění.  

Tímto bylo ověřeno chování jednotlivých příměsí z pohledu redukce objemových 

změn betonů. Součástí tohoto experimentu bylo i porovnání chování těženého a drceného 

kameniva na redukci objemových změn betonů. 

Z pohledu příměsí si výsledky smrštění receptur z exp. 1 prakticky odpovídají 

smrštění betonů z exp. 2. Výjimku tvoří receptura s fluidním popílkem, která se projevila 

v cementových pastách negativněji již po 10 hod. od zamíchání. Také u receptury 

s vysokoteplotním popílkem POP lze vidět nižší hodnoty smrštění již v průběhu 24 hod. než 

u betonů, kde se receptura STR + POP projevuje až později. 

Tento experiment však jednoznačně prokazuje pozitivní dopad využití příměsí na 

redukci objemových změn betonů. Ačkoliv ani u jedné posuzované receptury nebyl naplněn 

požadavek na maximální smrštění po 60 dnech zrání, lze mezi jednotlivými výsledky 

sledovat výrazné rozdíly, které mohou napomoci k tvorbě optimalizované receptury pro 

poslední část experimentu této diplomové práce. Obecně však lze říci, že kritérium 

maximální objemové změny betonu 0,5 mm/m za 60 dní zrání směsi je při měření touto 

metodou velice přísné a při pohledu na grafický průběh objemových změn lze předpokládat, 

že při stanovení objemových změn dilatometrickou metodou dle normové zkoušky, která 

byla započata až při stáří 1 den, by již bez dalších úprav receptur mohl být tento parametr 

naplněn. 

  



91 

6.2.6 Stanovení objemových změn betonů pomocí mechanických dilatometrů 

dle ČSN EN 73 1320 

Principem stanovení objemových změn dle ČSN EN 73 1320 [N16] je měření 

poměrného přetvoření v lineárním směru. Pro měření byla použita tělesa trámců o rozměrech 

100 x 100 x 400 mm. V úvodu měření došlo k nalepení zkušebních terčů o rozponu 300 mm. 

Samotné měření následně probíhalo pomocí mechanického dilatometru, který se přiložil do 

otvorů přilepených terčů, kde výsledná hodnota deformace byla převedena na číselník. 

Hodnota získaná při prvním měření udávala chybu měření, kterou je nutno ve výpočtu 

zohlednit. Samotné měření probíhalo prakticky každý den a následující tabulka zachycuje 

hodnoty po 1, 3, 7, 28 a 60 dnech od zamíchání. 

 

 

Obr. 32: Měření pomocí mechanického dilatometru 
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Tab. 18: Hodnoty smrštění betonů podle mechanického dilatometru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozn.: Zelená barva značí úspěch při redukci smrštění, červená pak neúspěch 3) Kladná hodnota značí vyšší smrštění oproti druhému typu kameniva, záporná je opak.  

Pevnostní 

třída 

betonu 

Druh 

receptury 

Smrštění 

1. den 

[µm/m] 

Smrštění 

3. den 

[µm/m] 

Smrštění 

7. den 

[µm/m] 

Smrštění 

28. den 

[µm/m] 

Smrštění 

60. den 

[µm/m] 

Celková redukce 

smrštění po 60 dnech 

(vůči REF) 

[%] 

Porovnání 

celkového smrštení 

betonů po 60 dnech 

(OLB x NÁK)3) 

[%] 

C 45/55 REF-O 

P
o

čá
te

k
 m

ěř
e
n

í 

172 291 572 619 - -14 

C 45/55 VÁP-O 129 208 456 548 11 -18 

C 45/55 STR-O 110 213 465 512 17 -9 

C 45/55 POP-O 103 216 415 497 20 -14 

C 45/55 POP + F-O 106 212 490 582 6 +7 

C 30/37 STR + POP-O 50 116 326 416 33 -4 

         

C 45/55 REF-N 

P
o

čá
te

k
 m

ěř
e
n

í 

214 303 602 723 - +14 

C 45/55 VÁP-N 182 225 523 665 8 +18 

C 45/55 STR-N 165 218 488 561 22 +9 

C 45/55 POP-N 151 201 477 576 20 +14 

C 45/55 POP + F-N 93 166 450 543 25 -7 

C 30/37 STR + POP-N 60 179 389 435 39 +4 
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Graf 22: Objemové změny betonů stanovené mechanickým dilatometrem po 60 dnech 
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6.2.7 Vyhodnocení 

Výsledné hodnoty měření vykazovaly u jednotlivých příměsí obdobný charakter jako 

při žlabovém měření (kromě VÁP-N (665 µm/m) u kterého mohla nastat chyba v průběhu 

měření). Primárním rozdílem byly nižší hodnoty smrštění u receptur s použitím drceného 

kameniva. Tento výsledek je naprosto opačného charakteru, než v případě stanovení 

objemových změn betonů pomocí měřících žlabů a jeho možné vysvětlení je v další 

podkapitole práce. Nejvyšších hodnot smrštění bylo dosaženo u receptury REF-N 

(723 µm/m), nejnižší pak STR+POP-O (416 mm/m). Ve obou případech betonů C 45/55 

i C 30/37 se po 60 dnech zrání jednalo buď o nižší nebo velmi blízkou hodnotu smrštění ku 

požadované hodnotě 0,5 mm/m. U těchto receptur pro tuto část experimentu lze říci, že byl 

při stanovení objemových změn normovou metodou naplněn požadavek zadání diplomové 

práce. 

Celková redukce smrštění se nejlépe projevila u receptur: STR + POP-N s hodnotou 

39 % a STR + POP-O 33 % oproti referenčnímu vzorku 

 

6.2.8 Porovnání metod měření objemové změny betonu 

Stanovení objemových změn podle ČSN EN 73 1320 [N16] s sebou nese úskalí, že 

nelze zachytit hodnoty smrštění v průběhu prvních 24 hod. hydratace. Tento fakt se 

významně projevuje na výsledných hodnotách smrštění, u kterých lze pozorovat odlišný 

výsledek ve srovnání použitých kameniv. Při stanovení objemových změn touto metodou 

téměř u všech receptur (výjma POP + F) lze pozorovat nižší hodnoty smrštění u receptur 

s drceným kamenivem z Olbramovic. To dokazuje, že během prvních 24 hod. se chovají 

jinak receptury v přítomnosti těženého a drceného kameniva. Z předchozích srovnávacích 

grafů receptur metody smršťovacích žlabů vyplývá, že po cca 7 hod. hydratace (kromě 

POP + F) by měly hodnoty smrštění být nižší u receptur s těženým kamenivem. Toto tvrzení 

však nelze použít pro dilatometrickou metodu. Ačkoliv z těchto výsledků vyplývá, že 

jednotlivé metody jsou v zásadě zcela odlišné a dávají zcela rozdílné výsledky, je důležité 

v tomto případě srovnávat hodnoty smrštění u obou metod stejně, a tedy až po 24 hodinách 

od zamíchání. V tomto případě jsou si již výsledné trendy průběhu jednotlivých smrštění 

prakticky odpovídající.  
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U obou metod stanovení objemových změn je zřejmé, že od 24 hodin zrání směsi 

vykazují receptury s těženým kamenivem skutečně výraznější směrnici křivky smrštění 

oproti recepturám s kamenivem drceným.  

Demonstrativně lze uvézt příklad referenčních směsí, kdy rozdíl smrštění od 24 hodin 

do 60 dnů, mezi recepturou s těženým a drceným kamenivem dle metody žlabů je více než 

6 % ve prospěch drceného kameniva. V případě metody pomocí mechanického dilatometru 

je to cca 16 % ve prospěch drceného kameniva. Z těchto ilustrativních výsledků lze tedy říci, 

že průběh objemových změn zaznamenaný pomocí obou metod se prakticky shoduje, ale 

metoda pomocí ručního dilatometru dle ČSN 73 1320 [N16] je zcela nevhodná pro stanovení 

celkového a skutečného průběhu smrštění. Z hlediska správného návrhu konstrukce je však 

rozhodující celková hodnota objemových změn kompozitu, a proto se tato metoda stanovení 

objemových změn ihned od namíchání směsi jeví jako přesnější a vhodnější, avšak výrazně 

přísnější na dosažení požadovaných limitních smrštění. 

Pokud se týká požadavku 0,5 mm/m je v případě ČSN EN 73 1320 [N16] snadnější 

dostát hodnoty požadované. 

7 Experiment 3 – Optimalizace redukce objemových změn 

V experimentu 3 došlo k optimalizaci nejlépe vyhodnocených receptur 

z experimentu 1 (cementové pasty) a exp. 2 (betony).  

Pro optimalizaci exp. 3-1 se v receptuře C 45/55 - OPT SRA jednalo o rozdílnou 

skladbu pojivových složek s ohledem na dosažené výsledky předešlých experimentů.  

V exp. 3-2 byly receptury betonů navrhovány na vyšší pevnostní třídu betonu 

C 45/55. Byly vyrobeny dvě směsi betonů, u kterých z pohledu optimalizace došlo 

především ke snížení obsahu frakce 0-4 mm a kombinaci vysokoteplotního popílku s 

vysokopecní struskou. V případě receptury STR + POP-N SRA došlo k využití 

protismršťovací přísady v množství 1,43 % z mp. Předešlý experiment rovněž prokázal, že 

pro celkovou redukci objemových změn se jeví jako vhodnější použití těženého kameniva, 

proto v rámci této části experimentu byly obě receptury vyrobeny pouze za použití tohoto 

typu kameniva. Všechny výsledky provedených zkoušek lze vidět v následujících tabulkách 

a grafickém vyjádření.  
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7.1 Experiment 3-1 Optimalizace hydratačních teplot a smrštění 

v cementových pastách 

 

Tab. 19: Receptury a hodnoty měření hydratačních teplot optimalizovaných cementových past 

R
ec

ep
tu

ra
 

[%
] CEM I 

42,5 R 

[%] 

Struska 

Dětmarovice 

[%] 

Vysokot. 

popílek 

Dětmarovice 

[%] 

Vodní 

součinitel 

[-] 

Plastif. 

přísada 

MC 

Powerflow 

2695 z mp
1)  

[%] 

SRA 

Sika 

Control 

C60 z 

mp
1) 

[%] 

Max. 

hydratační 

teplota 

[°C] 

Doba 

dosažení 

max. 

hydratační 

teploty 

[hod] 

C
4
5
/5

5
 

O
P

T
 

57,0 18,5 24,5 0,230 0,49 - 48,51 14:44 

C
 4

5
/5

5
 

O
P

T
 S

R
A

 

57,0 18,5 24,5 0,230 0,49 1,5 41,73 17:52 

1) mp zahrnuje hmotnost všech pojivových složek 
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Tab. 20: Hodnoty smrštění všech měřených cementových past 

pozn.: Čas dosažení max. smrštění +24:00 značí, že smrštění v průběhu dalšího času stále narůstalo 

 

Druh receptury 

Smrštění 

po 2 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 4 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 8 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 12 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 16 hod 

[µm] 

Smrštění 

po 24 hod 

[µm] 

Maximální 

smrštění 

[µm] 

Čas dosažení 

max. 

smrštění 

[hod:min] 

Celková redukce 

smrštění po 

24 hod (vůči 

REF) 

[%] 

REF 692,81 913,92 1057,34 1166,66 1335,01 1382,38 1382,38 + 24:00 – 

VÁP 516,27 699,62 936,35 1118,66 1249,46 1304,99 1304,99 + 24:00 6 

STR 474,37 614,76 850,02 1086,6 1209,79 1258,59 1258,59 + 24:00 9 

POP 518,63 707,87 924,81 997,79 1059,42 1086,12 1086,12 + 24:00 21 

POP + F 565,79 734,08 999,33 1186,98 1252,60 1273,54 1273,54 + 24:00 8 

C 30/37 464,92 627,08 910,24 1090,04 1140,41 1173,98 1173,98 + 24:00 15 

C 45/55 OPT 439,68 602,57 859,96 934,15 966,77 971,54 971,54 + 24:00 30 

         
 Účinnost SRA 

[%] 

REF SRA 621,72 906,81 1102,44 1028,44 973,32 1010,17 1105,90 8:40 20 20 

VÁP SRA 573,48 843,67 1040,37 991,81 947,03 981,24 1050,43 9:10 24 20 

STR SRA 448,92 603,93 779,85 816,35 766,99 816,24 841,79 10:10 39 33 

POP SRA 481,51 668,17 814,17 711,67 619,6 612,95 815,40 7:50 41 25 

POP + F SRA 475,97 604,68 796,75 904,17 927,74 983,04 983,04 +24:00 29 23 

C 30/37  SRA 454,27 589,58 717,24 669,32 639,16 648,26 717,24 8:00 48 39 

C 45/55 OPT SRA 437,47 608,27 722,83 735,59 738,32 736,94 738,32 16:00 47 24 



98 

 

 

 

Graf 23: Porovnání hydratačních teplot všech zkoušených cementových past 
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Graf 24: Porovnání smrštění všech zkoušených cementových past 
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7.2 Experiment 3-2: Stanovení objemových změn a fyzikálně mechanických parametrů optimalizovaných betonů 

 

Graf 25: Křivky zrnitosti jednotlivých směsí kameniv všech zkoušených betonů  
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Tab. 21: Receptury optimalizovaných betonů spolu se zkouškami na čerstvých a zatvrdlých betonech 
2) Vodní součinitel byl vypočten z celkové hmotnosti cementu a patřičné příměsi bez ohledu na k-hodnotu dle ČSN EN 206+A1 

Třída 

betonu 

Receptura 

[kg/m3] 

CEM I 

42,5 R 

 

Struska 
Vysokotepl. 

popílek 

DTK 

Žabčice 

0-4 

HTK Náklo 

8-16 

DTK Náklo 

11-22 
VODA 

Vodní 

součinitel
2)

 

[-] 

Plastif. 

přísada 

MC 

Powerflow 

2695 

SRA Sika 

Control 

C60 

C
 4

5
/5

5
 

S
T

R
 +

 P
O

P
 

O
P

T
 

280 90 120 600 575 435 160 0,33 3,0 - 

C
 4

5
/5

5
 

S
T

R
 +

 P
O

P
 

O
P

T
-S

R
A

 

280 90 120 600 575 435 155 0,33 3,0 7,0 

 
Stáří 

vzorků 

Sednutí 

kužele v čase 

5 min 

[mm] 

Konzistence 

[-] 

DČB
4) 

[kg/m3] 

DZB
5) 

[kg/m3] 

HV86) 

[mm] 

NV7) 

[%] 

fc 
8) 

[MPa] 

fcf 
9) 

[MPa] 

fct
10) 

[MPa] 

C
 4

5
/5

5
 

S
T

R
 +

 P
O

P
 

O
P

T
 

7 

190 S4 2380 

2340 9 5,9 47,7 5,5 4,8 

28 2340 1 5,2 81,0 7,0 5,9 

60 2340 3 4,9 86,6 7,6 6,1 

            

C
 4

5
/5

5
 

S
T

R
 +

 P
O

P
 

O
P

T
-S

R
A

 7 

200 S4 2370 

2340 12 5,5 49,2 5,7 4,5 

28 2340 5 4,9 77,6 6,9 5,6 

60 2340 5 4,9 82,2 7,5 6,0 
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Graf 26: Srovnání pevností v tlaku všech zkoušených betonů po 7, 28 a 60 dnech 

Graf 27: Srovnání pevností v tahu ohybem všech zkoušených betonů po 7, 28 a 60 dnech 
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Graf 28: Srovnání pevností v příčném tahu všech zkoušených betonů po 7, 28 a 60 dnech 
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Tab. 22: Hodnoty smrštění všech betonů podle smršťovacích žlabů  

pozn.: Zelená barva značí úspěch při redukci smrštění, červená pak neúspěch 3) Kladná hodnota značí vyšší smrštění oproti druhému typu kameniva, záporná je opak. 

Pevnostní 

třída betonu 
Druh receptury 

Smrštění 

12 hod 

[µm/m] 

Smrštění 

24 hod 

[µm/m] 

Smrštění 

3. den 

[µm/m] 

Smrštění 

7. den 

[µm/m] 

Smrštění 

28. den 

[µm/m] 

Smrštění 

60. den 

[µm/m] 

Celková 

redukce 

smrštění po 

12 hod. 

(vůči REF) 

[%] 

Celková 

redukce 

smrštění po 

60 dnech 

(vůči REF) 

[%] 

Porovnání 

celkového 

smrštení betonů 

po 60 dnech 

(OLB x NÁK)3) 

 

C 45/55 REF-O 818 823 877 945 1078 1140 - - +20 

C 45/55 VÁP-O 657 660 703 761 899 989 20 13 +21 

C 45/55 STR-O 630 637 692 765 888 946 23 17 +18 

C 45/55 POP-O 591 597 637 687 809 872 28 24 +22 

C 45/55 POP + F-O 732 724 775 843 973 1037 11 9 0 

C 30/37 STR + POP-O 579 602 642 689 811 870 29 24 +8 

           

C 45/55 REF-N 574 572 593 672 819 908 - - -20 

C 45/55 VÁP-N 486 485 500 556 692 777 15 14 -21 

C 45/55 STR-N 444 453 482 656 712 780 23 14 -18 

C 45/55 POP-N 402 402 423 483 617 685 30 25 -22 

C 45/55 POP + F-N 784 774 797 902 1038 1037 37 14 0 

C 30/37 STR + POP-N 478 500 544 603 742 801 17 12 -8 

C 45/55 STR + POP-OPT 321 361 391 418 481 522 44 43 - 

C 45/55 STR + POP OPT-SRA 230 261 276 283 330 422 60 56 - 
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Graf 29: Stanovení objemových změn všech receptur betonů pomocí smršťovacích žlabů do 12 hod 
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Graf 30: Stanovení smrštění betonů pomocí smršťovacích žlabů po 60 dnech  
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Tab. 23: Hodnoty smrštění všech betonů podle mechanického dilatometru 

pozn.: Zelená barva značí úspěch při redukci smrštění, červená pak neúspěch 3) Kladná hodnota značí vyšší smrštění oproti druhému typu kameniva, záporná je opak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pevnostní 

třída betonu 
Druh receptury 

Smrštění 

1. den 

[µm/m] 

Smrštění 

3. den 

[µm/m] 

Smrštění 

7. den 

[µm/m] 

Smrštění 

28. den 

[µm/m] 

Smrštění 

60. den 

[µm/m] 

Celková redukce 

smrštění po 60 

dnech 

(vůči REF) 

[%] 

Porovnání 

celkového 

smrštení betonů 

po 60 dnech 

(OLB x NÁK)3) 

[%] 

C 45/55 REF-O 

P
o

čá
te

k
 m

ěř
e
n

í 

172 291 572 619 - -14 

C 45/55 VÁP-O 129 208 456 548 11 -18 

C 45/55 STR-O 110 213 465 512 17 -9 

C 45/55 POP-O 103 216 415 497 20 -14 

C 45/55 POP + F-O 106 212 490 582 6 +7 

C 30/37 STR + POP-O 50 116 326 416 33 -4 

   0 0 0 0   

C 45/55 REF-N 

P
o

čá
te

k
 m

ěř
e
n

í 

214 303 602 723 - +14 

C 45/55 VÁP-N 182 225 523 665 8 +18 

C 45/55 STR-N 165 218 488 561 22 +9 

C 45/55 POP-N 151 201 477 576 20 +14 

C 45/55 POP + F-N 93 166 450 543 25 -7 

C 30/37 STR + POP-N 60 179 389 435 40 +4 

C 45/55 STR + POP-OPT 139 205 427 467 35 - 

C 45/55 STR + POP OPT-SRA 86 139 394 414 43 - 



108 

  

Graf 31: Porovnání objemových změn všech betonů pomocí mechanického dilatometru po 60 dnech
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7.2.1 Vyhodnocení: 

Optimalizace cementových past: 

V rámci optimalizace cementových past bylo pro stanovení hydratačních teplot i 

smrštění použito opět stejného procentuální zastoupení pojivových složek jako pro výrobu 

betonů. Celková náhrada příměsemi činila 43 % a výběr aktivní vysokopecní strusky a 

vysokoteplotního popílku byl zvolen s ohledem na pevnostní charakteristiky a možnosti 

redukce smrštění vyplývající z experimentu 2. Z výsledků stanovení hydratačních teplot u 

C 45/55 OPT (48,51 °C za 14:44 hod.) a u C 45/55 OPT SRA (41,73 °C za 17:52 hod.) lze 

opět pozorovat retardaci hydratačních procesů při použití SRA stejně jako v exp.2. Obě tyto 

receptury si v porovnání s neoptimalizovanými recepturami prakticky odpovídají a pokud se 

při měření smrštění betonů projeví kladně, lze výsledky brát za uspokojivé. 

Při stanovení smrštění cementových past se kladně projevila receptura C 45/55 OPT, 

která díky 43% náhradě příměsemi dosáhla smrštění po 24. hod pouze 971,54 µm. Tato 

hodnota se výrazně odlišuje od ostatních receptur a s redukcí smrštění po 24 hod. 30 % oproti 

referenční receptuře poskytuje hodnotné poznatky pro využití v další části experimentu 

optimalizace redukce objemových změn betonů.  

V případě použití SRA lze u receptury C 45/55 OPT SRA (738,32 µm za 24 hod.) 

pozorovat již prakticky po 8:00 téměř totožnou hodnotou smrštění 722,83 µm, kde konstatní 

charakter lze vidět v Tab. 20. Z toho lze usoudit, že chování protismršťovací přísady je 

v průběhu 24 hod. ovlivňováno i kombinací a poměrem mísení více příměsí, kde účinnost 

SRA 48 % (C 30/37 SRA) je výrazně vyšší než u C 45/55 OPT SRA s 24 %. 

Touto optimalizací byla ověřena účinnost SRA na redukci objemových změn 

cementových kompozitů v případě kombinace více příměsí. Kombinace vysokoteplotního 

popílku a vysokopecní strusky se projevila jako velmi účinná.  
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Optimalizace betonů: 

Stanovení objemové hmotnosti, vodotěsnosti dle TK ŘVC ČR a nasákavosti 

Hodnoty objemových hmotností v čerstvém i zatvrdlém stavu přibližně odpovídaly 

hmotnostem podle poměrových náhrad příměsemi.  

Výrazné snížení objemu nejjemnější frakce kameniva 0-4 mm a vyšší obsah příměsi 

vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky se projevil u STR + POP-OPT po 7 dnech 

vyšší nasákavostí 5,9 % i vyšší hloubkou průsaku 9 mm. Při obsahu příměsi 43 % došlo 

v intervalu 28 až 60 dní k výraznému snížení nasákavosti na 4,9 %. Výrazný pokles 

nasákavosti lze přisuzovat intenzivnímu zahušťování struktury zejména vznikajícími 

produkty pucolánových reakcí, pomocí kterých došlo k výraznému snížení podílu 

kapilárních pórů na úkor póru gelových. To se také projevilo po 60 dnech velmi nízkou 

hodnotou hloubky průsaku 3 mm. 

U vzorku STR + POP-OPT-SRA, tedy u receptury stejného složení s využitím 

protismršťovací přísady bylo dosaženo po 7 dnech nižší nasákavosti 5,2 %, ale zároveň vyšší 

hloubky průsaku 12 mm. Tato hodnota je v rozporu s užitím SRA, které vychází z principu 

smrštění vysycháním. To lze vysvětlit tím, že použití SRA mělo za následek snížení 

povrchového napětí vody v přítomných pórech, čímž následně poklesl kapilární tlak v těchto 

pórech, což zabránilo formování menisků, které ovlivňují transport vody ve zrajícím betonu. 

Důsledek těchto procesů vedl ke zvýšení celkové pórovitosti, což se následně po 28 dnech 

projevilo i vyšší hloubkou průsaku 5 mm než u STR + POP-OPT. 

Stanovení pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu ohybem a pevnosti v příčném tahu 

V časovém horizontu 7 dní dosáhla STR + POP-OPT pevnosti 47,7 MPa. Po 

28 dnech lze u STR + POP-OPT vidět nejvyšší hodnotu pevnosti v tlaku 81,0 MPa ze všech 

zkoušených receptur. Takto vysoké hodnoty pevnosti v tlaku mohlo být dosaženo hlavně 

odlišnou křivkou zrnitosti s nižším obsahem nejjemnější frakce na úkor aktivních příměsí, 

které při zrání výrazně zkvalitňují mikrostrukturu tranzitní zóny. Tento efekt je nejvíce 

patrný po 60 dnech zrání s nejvyšší hodnotou 86,6 MPa. 
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Patrné jsou tyto výsledky i u pevnosti v tahu ohybem, kde STR+POP-N OPT dosáhla 

7,0 MPa. Taktéž při zkoušení pevnosti v příčném tahu dochází k potvrzení tohoto efektu 

s hodnotou 5,9 MPa po 28 dnech. Tyto hodnoty jsou vůči ostatním výsledkům receptur 

nadprůměrné.  

Při zjišťování pevnostních zkoušek u receptury STR+POP-OPT-SRA lze u všech 

zjišťovaných receptur vidět nižší pevnosti max. o 5 % po 28 dnech oproti receptuře bez SRA. 

To potvrzuje zmíněnou myšlenku, že SRA zvyšuje celkovou pórovitost betonové směsi, což 

má přirozeně za následek nižší výsledky zjišťovaných mechanických parametrů. Výsledky 

však prokazují, že tento negativní dopad na mechanické parametry betonu je prakticky 

zanedbatelný. 

Na základě dosažených výsledků lze tedy říci, že při normových 28 dnech zrání 

betonu dosahují obě zkoušené receptury požadovanou pevnost pro danou pevnostní třídu 

betonu C 45/55. Po 28 dnech dosahuje receptura STR + POP-OPT dokonce nejvyšší 

pevnosti 81 MPa ze všech zkoušených směsí. U receptury s využitím SRA jde pouze o mírně 

nižší hodnotu 78 MPa. Tyto výsledky výrazně překračují navrhovanou pevnostní třídu. 

Důvodem je hlavně vhodná skladba kameniva, vhodná kombinace a poměr aktivních příměsí 

s ohledem na velikosti objemových změn a také kvalitu použitého těženého kameniva. 

Objemové změny betonu 

Stanovení objemových změn pomocí smršťovacích žlabů 

Pro exp. 3 byla zvolena optimalizace pro pevnostní třídu C 45/55 z důvodu 

předpokladu vyšších objemových změn betonu této pevnostní třídy obsahující vyšší 

množství pojivové složky, něž-li u receptur pevnostních tříd C 30/37. Po provedené 

optimalizaci bylo u STR + POP-OPT dosaženo smrštění po 12 hod. pouze 321 µm/m a 

522 µm/m po 60 dnech. Průběh smrštění je detailně objasněn v předchozím Grafu: 30. 

Dosažení takto nízké hodnoty smrštění je zapříčiněno několika fakty. 
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Použité množství příměsi dosahovalo celkového obsahu 43 % z pojivových složek, 

což je nejvíc ze všech zkoušených receptur. Dalším důvodem je vhodná kombinace využití 

vysokopecní strusky a vysokoteplotního popílku, kdy struska působí velice příznivě na 

mechanické parametry betonu a popílek naopak na redukci objemových změn. Posledním 

dokázaným faktem bylo využití tzv. Lyseho pravidla, které tvrdí že s rostoucím obsahem 

maximálním zrnem kameniva klesá zejména smrštění vysycháním. To se kladně projevilo 

po snížení nejjemnější frakce DTK Žabčice 0-4 mm na 600 kg/m3. 

Při využití SRA se u směsi STR + POP-OPT SRA dosáhlo nejlepších výsledků 

smrštění po 60 dnech s hodnotou 422 µm/m. Tato hodnota se výrazně neliší od 

optimalizované receptury bez SRA, což značí, že možnost redukce smrštění pomocí SRA je 

z hlediska redukce velikosti smrštění taktéž omezena. 

Z pohledu srovnání optimalizovaných cementových past a betonů si v případě 

STR + POP-OPT prakticky experimenty odpovídají. V případě STR + POP-OPT SRA není 

tento průběh zcela stejný, což mohlo být způsobeno odlišným chováním SRA v přítomnosti 

kameniva. 

V obou případech zkoušených receptur bylo prakticky splněno kritérium 

maximálních objemových změn betonu 0,5 mm/m za 60 dní zrání směsi. Konkrétně při 

použití SRA bylo celkové smrštění nižší než požadované kritérium a v případě receptury bez 

SRA bylo toto kritérium jen mírně překročeno. Hlavní poznatek této optimalizace je, že i 

bez použití protismršťovacích přísad lze pomocí vhodné optimalizace (kombinace a poměru 

příměsí, skladby kameniva) dosáhnout takto přísného kritéria objemových změn betonů 

stanovených ihned od výroby. 

Z dosažených výsledků lze předpokládat, že stanovení objemových změn pomocí 

dilatometrické metody dle ČSN EN 73 1320 rovněž naplní kritérium 0,5 mm/m. 
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Stanovení objemových změn betonů pomocí mechanických dilatometrů dle ČSN 

EN 73 1320 

Dle předpokladu na základě výsledků objemových změn stanovených pomocí 

metody smršťovacích žlabů byl u obou receptur naplněn požadavek zadání diplomové práce, 

tedy maximální smrštění po 60 dnech 0,5mm/m při stanovení pomocí mechanického 

dilatometru. 

V rámci vyhodnocení objemových změn touto metodou však není tak výrazný vliv 

SRA jako v případě stanovení objemových změn ihned od výroby betonové směsi. Obecně 

lze na základě všech provedených výsledků hodnotit tuto normovou metodu jako 

nedostatečně přesnou a bez nemožnosti eliminace výrazných chyb daných odečtem 

dilatometru.  
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8 Závěr: 

Cílem této diplomové práce bylo využít dostupných metod pro maximální redukci 

hydratačních teplot a objemových změn betonů vyšších pevnostních tříd. V praktické části 

došlo kromě ověření běžně používaných příměsí také k porovnání receptur s odlišnými 

druhy kameniv (těženého i drceného) a možnosti využití SRA. 

V teoretické části práce byla detailně objasněna problematika objemových změn 

betonů. Zejména byly pak popsány principy a průběhy jednotlivých druhů smrštění. Dále 

byl zohledněn vliv všech komponent betonu na redukci objemových změn, zejména pak 

příměsí: mikromletého vápence, vysokoteplotního popílku, fluidního popílku a vysokopecní 

strusky. Také byl popsán princip fungování protismršťovací přísady a její vliv na parametry 

zjišťované v praktické části této diplomové práce. 

Praktická část je rozčleněna na 3 části experimentu. V první části byl ověřen vliv 

použitých minerálních příměsí a SRA na hydratační teploty a smrštění cementových past. 

V druhé části dochází k využití těchto poznatků spolu s návrhem 12 receptur betonů s různou 

kombinací zmíněných příměsí a odlišným druhem kameniva. V poslední třetí části 

experimentu jsou nejlépe vyhodnocené receptury z experimentu 2 vybrány a následně 

optimalizovány pro další měření. 

V experimentu 1 bylo zjištěno, že při využití kombinace vysokoteplotního popílku a 

vysokopecní strusky lze snížit maximální teplotu hydratace až o 28 °C (viz Tab. 11), 

v případě využití SRA ještě o dalších 5 °C. Dále je nutno počítat s pozvolnějším průběhem 

hydratace, kde dosažení max. teplot hydratace nastává až o 4 hod. později oproti referenci. 

Dále bylo dosaženo nejvyšší účinnosti redukce smrštění cementových past 48 % při 

kombinaci vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky s využitím SRA (viz. Tab. 12).  

V experimentu 2 bylo dokázáno postupné zahušťování mikrostruktury v rámci 

pucolánové reakce vznikem nových C-S-H fází, což se projevilo po 60 dnech zejména u 

kombinace fluidního a vysokoteplotního popílku hodnotou hloubky průsaku tlakovou vodou 

pouze 2 mm. Také byl objasněn vliv zejména aktivních příměsí na zkvalitnění 

mikrostruktury tranzitní zóny, což se projevilo téměř stejnými hodnotami pevnostních 

charakteristik jako u referenční receptury. Nejvíce byl tento důkaz zřetelný v případě obou 

typů popílků (viz Graf: 9). V rámci měření objemových změn bylo pomocí smršťovacích 

žlabů dosaženo nejvyšší redukce smrštění bez optimalizace s recepturou s použitím 

vysokoteplotního popílku s redukcí smrštění 30 % oproti referenci.  
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V případě měření objemových změn mechanickým dilatometrem bylo dosaženo 

nejnižších hodnot smrštění 416 µm/m u receptury s kombinací vysokoteplotního popílku a 

vysokopecní strusky s kamenivem z Olbramovic (viz vyhodnocení kap. 6.2.7). 

Na základně experimentu 3 lze konstatovat, že množství a druh příměsi jednoznačně 

ovlivňuje vývoj hydratačních teplot. Nejvyšší redukce hydratačních teplot nastává u 

cementové pasty s použitím vysokoteplotního popílku a vysokopecní strusky se současnou 

změnou průběhu křivky hydratačních teplot a prodloužení času hydratace. V případě použití 

SRA dochází ještě k intenzivnějšímu snížení hydratačních teplot s celkovým prodloužením 

časů a rozvolněnějším charakterem hydratační křivky.  

Při smrštění cementových past i betonů se nepodařilo objasnit chování příměsi 

fluidního popílku na velikost objemových změn, avšak kombinace vysokoteplotního popílku 

a vysokopecní strusky se projevila jako velmi účinná. Dále je viditelný rozdíl charakteru 

smršťovacích křivek při využití SRA. U cementových past bez použití SRA dochází stále 

k růstu smrštění, zatímco receptury s SRA vykazují vrchol v určité hodině hydratace 

s následným poklesem smrštění. 

Pro měření objemových změn betonů byly popsány kladné vlastnosti metody žlabové 

oproti metodě dilatometrické, která je aktuálně podporovaná českou normou, a také byl 

zmíněn důvod proč nelze tyto dvě metody korektně porovnávat. Při měření objemových 

změn betonů se efektivně projevila kombinace příměsí vysokopecní strusky a 

vysokoteplotního popílku spolu se snížením objemu nejjemnější frakce kameniva Žabčice 

0-4 mm. Těmito postupy bylo dosaženo požadavku maximálních objemových změn 

praktické části diplomové práce 0,5 mm/m po 60 dnech ihned od výroby betonové směsi.  

Použití SRA se pro eliminaci objemových změn projevilo efektivně, avšak při 

eliminaci již nízkých hodnot smrštění nelze počítat s vysokou účinností redukce smrštění 

jako u vyšších hodnot smrštění. Nutno také brát v potaz, že SRA může negativně ovlivnit 

mechanické vlastnosti betonu. 

Poznatky z praktické části této diplomové práce prokazatelně objasnily nižší celkové 

objemové změny betonů s použitím těženého kameniva z Nákla. Tyto výsledky jsou výrazně 

odlišné od informací publikovaných v zahraniční i tuzemské odborné literatuře a nabízí tak 

nový pohled pro praxi při návrhu betonů s požadavkem na minimální objemové změny. 
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12  Seznam použitých zkratek 

C3S    Trikalcium silikát 

C2S    Dikalcium silikát 

C3A    Trikalcium aluminát 

C4AF    Tetrakalciumaluminát ferit 

C-S-H    Kalcium silikát hydrát 

Ca(OH)2   Hydroxid vápenatý 

CH    Hydroxid vápenatý (portlandit) 

H2O    Voda 

C3A·3CaSO4·32H2O  Ettringit (trisulfát) 

C3A·CaSO4·12H2O  Monosulfát 

VJMGS   Vysokopecní jemně mletá granulovaná struska 

HSC    Vysokopevnostní beton  

HPC    Vysokohodnotný beton  

SCC    Samozhutnitelný beton  

UHPC    Ultra vysokopevnostní beton 

RPC    Reaktivní práškové kompozity 

CO2    Oxid uhličitý 

NOx    Oxidy dusíku 

CaO    Oxid vápenatý 

SiO2    Oxid Křemičitý 

Al2O3    Oxid hlinitý 

Fe2O3    Oxid železitý 

w    Vodní součinitel 

mc    Hmotnost cementu 

SRA    Přísady redukující smrštění  
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DTK    Drobné těžené kamenivo 

HTK    Hrubé těžené kamenivo 

HDK    Hrubé drcené kamenivo 

TKP ŘVC  Technické kvalitativní podmínky staveb Ředitelství 

vodních cest ČR 

VUT FAST Vysoké učení technické v Brně 

ADMAS   Advanced Materials Structures and Technologies 

ČR    Česká republika 
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ad/PDS/PDS_G_Sika_Control.html

https://www.heidelbergcement.cz/cs/cement/volne-lozeny-cement/cemi425r
http://www.mcbauchemie.sk/storage/app/media/products/MC-Powerflow%202695/MC-Powerflow%202695.pdf
http://www.mcbauchemie.sk/storage/app/media/products/MC-Powerflow%202695/MC-Powerflow%202695.pdf
https://cze.sika.com/content/czech_republic/main/cs/solutions_products/document_download/PDS/PDS_G_Sika_Control.html
https://cze.sika.com/content/czech_republic/main/cs/solutions_products/document_download/PDS/PDS_G_Sika_Control.html
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