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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá vývojem expanzního kotevního materiálu, který je určen 

především pro strojírenský a energetický průmysl, kde na kotevní spoj působí provozní 

podmínky i vyšší teplota. Pro splnění předpokladů k vytvoření pevného a bezpečného 

spojení kotvené součásti je třeba, aby vyvíjená hmota dosahovala výborných fyzikálně-

mechanických vlastností jako je vysoká pevnost v tlaku, vysoké pevnosti v tahu za 

ohybu, odolnost vůči vytržení z podkladu, a dále zároveň prokazovala dostatečnou 

tepelnou odolnost do 200 °C (v případě všech uvedených parametrů) spojenou 

s mírnou expanzí a objemovou stálostí po vyzrání kotevní hmoty. Vzhledem 

k současnému trendu moderních materiálů, které jsou přátelské k životnímu prostředí, 

je do vývoje zařazeno i využití alternativních složek jako náhrady primárního pojiva. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Expanzní kotevní hmota, vysoká pevnost, teplotní odolnost, objemové změny 

silikátových materiálů, kotvení 

 

 

ABSTRACT  

This master thesis deals with the development of an expansive anchor material. This 

material is intended especially for the engineering and power industry where the 

operating conditions cause thermal stresses of the anchor. In order to meet the 

requirements for a firm and secure connection of the anchored part, it is necessary to 

achieve excellent physical-mechanical properties of the developed material such as 

high compressive strength, high tensile strength based on the base, and resistance to 

thermal stresses till 200 ° C. All of these processes must be achieved after the ageing 

of the cement material. Due to the current trend of modern materials that are 

environmentally friendly, the use of partial replacements for Portland cement is used 

as a substitute for a primary binder. 

KEYWORDS  

Expansion anchor material, high strength, heat resistance, expansion of silicate 

materials, anchoring 
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1. ÚVOD 
 

Oblast kotvení je poměrně obsáhlou oblastí, která se zabývá spojováním konstrukcí, 

resp. konstrukčních celků či jednotlivých stavebních elementů. Principy kotvení jsou 

využívány v podstatě při jakékoliv fázi stavebních prací od kompletace střešního pláště 

budovy až po konstrukce vyčnívajících z obvodového pláště a zábradlí. 

Funkcí kotvícího prvku je přenést zatížení, které je buď dynamické, statické nebo 

kombinace dvou předchozích do kotevního podkladu, který může být tvořen širokou 

škálou materiálů (beton, keramické zdící prvky, aj.). Podstatná je také skutečnost, zda 

se jedná o homogenní materiál či různorodý kompozit a neméně významný je pak 

aspekt, zda obsahuje podklad dutiny nebo se jedná o kompaktní hmotu. 

Požadavky na kotvení se odvozují od uvažovaného místa a způsobu použití. Následně 

dle specifikovaných požadavků se volí technologie kotvení, provádění a typ kotvícího 

prvku. 

S ohledem na rozsáhlost oboru, je nutné rozlišit kotvící prvky na předem zabudované 

a dodatečně vytvořené do hotových stavebních konstrukcí. Mezi předem zabudované 

patří například zabetonované šrouby a trny, HMS, HTU a ML profily, kotevních desek 

nebo montážních profilů HALFEN (pro flexibilní šroubová spojení a rámové 

konstrukce). Tento způsob kotvení vytváří pevné spoje, které dobře odolávají 

dynamickému namáhání. Nevýhodou je především náročnější provádění, horší 

manipulace s prvky a nutnost zajištění správné pozice při realizaci podkladu, aby došlo 

k přesnému napojení kotvených součástí. O předem zabudovaných kotvách budou 

uvedeny pouze základní informace, jelikož tato práce se zabývá kotvením do hotových 

stavebních konstrukcí konkrétně na silikátové bázi. 

V posledních letech, kdy se stává trendem používání vysokopevnostních betonů, jsou 

kladeny vysoké nároky také na samotné kotvící materiály. Stěžejním problémem 

většiny kotevních hmot, a to především u silikátů, je jejich smrštění. Během smrštění 

dochází ve většině případů ke ztrátě pevnosti na hranici mezi kotevní hmotou a 

kotevním podkladem. Cílem je tedy dosáhnout takových vlastností kotevní hmoty, kdy 

dojde k řízené expanzi, která zajistí potřebnou soudržnost s podkladem a současně 

nedojde k porušení tohoto podkladu. Za ideální případ se považuje stav, kdy ve směsi 

dojde k mírné expanzi, tím dojde k jejímu rozpínání do pórů a dutinek, vytváření tlaku 

na stěnu otvoru v kotevním podkladu a tím k lepší soudržnosti mezi oběma rozhraními. 

Na straně druhé je třeba se vyvarovat příliš velké expanze způsobující poškození 

betonu s následnou ztrátou pevnosti. Takové expanze se využívá u neexplozivních 

trhacích pracích, nikoliv však ve stavebnictví. S ohledem na dosaženou expanzi je 

rovněž podstatné zajistit, aby se jednalo o nevratnou změnu, tj. objemovou stálost po 
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ukončení fáze expanze. Pokud by tento faktor zajištěn nebyl, mohlo by dojít k porušení 

kotevní hmoty případně soudržnost s podkladem. 

Expanzní schopnost kotevních hmot a jejich objemová stálost jsou velmi významné 

zejména při nestandardních podmínkách expozice kotev, kdy k mechanickému typu 

namáhání přistupují i jiné faktory, jako je např. cyklické působení zvýšených teplot. 

Jedná se o poměrně specifické podmínky namáhání, pro které na trhu (v oblasti 

silikátových hmot) neexistují prakticky žádné adekvátní produkty [1], jak je ukázáno 

v bakalářské práci, na kterou tato diplomová práce částečně navazuje. Z toho plyne 

potřeba rozsáhlého výzkumu na toto téma, kterému je věnována pozornost dále 

v diplomové práci. 
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1. KOTEVNÍ SYSTÉMY 
 

Kotevní elementy slouží k připojení konstrukčních a nekonstrukčních prvků k betonu 

či jinému podkladu. Připojení může být provedeno využitím různých typů kotev, jako 

jsou kotevní šrouby, ocelové desky, výztuhy atd. 

Těmito prvky jsou následně přenášeny tahové a smykové síly do podkladu, zajištěna 

dostatečná soudržnost s podkladem a tím celková stabilita kotvené soustavy.  

 

2.1.1. DRUHY KOTEVNÍCH SYSTÉMŮ 
 

Kotvy mohou být rozděleny dle přenosu zatížení nebo dle fáze výstavby, ve které 

byla kotva realizována, tj. na předem nebo dodatečně vytvořené. 

 

2.1.2. PŘEDEM VYTVOŘENÉ KOTVY 
 

Tyto kotvy jsou nejjednodušší a nejsilnější forma kotvícího systému. Jak už název 

vypovídá, jsou vytvořeny před samotným vytvořením nosného prvku. A to buď 

vložením do bednění či formy nebo spojením s výztuží betonu, před uložením 

samotného betonu. [2] Nejběžnější použití je v prefabrikovaných prvcích, kde lze 

zaručit správnou polohu vzhledem k důrazu na kvalitu prvků, což je pro správnou funkci 

kotvy velmi podstatné. 

Tento druh kotev snese velké zatížení a je možné je použít skoro ve všech případech. 

Bohužel nejsou až tak jednoduše vyrobitelné a nelze je (jejich polohu, parametry atd.) 

operativně měnit při změnách podmínek výstavby. Pro tento typ kotev je nutné 

dokonalé předchozí plánování, již před samotnou výrobou. Z těchto důvodů se tyto 

kotvy používají tam, kde je nutné přenést velké tahové síly. Nejvíce se používají ke 

kotvení velkých strojů k základům budov. [3] 

Při výrobě těchto kotev jsou používány jednorázové, nejčastěji plastové pomůcky, 

které fixují kotvu na místě, než beton zatuhne a trvale upevní danou kotvu v konstrukci. 

Další nevýhodou je, že umístění těchto kotev musí být koordinováno s rozložením 

výztuže v železobetonové konstrukci. Některé zdroje, např. [4] [2] uvádějí, že tyto 
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prvky napomáhají k transportu korozi způsobujících látek, přímo k výztuži 

konstrukčního prvku, což může přispět ke snížení trvanlivosti podkladu v oblasti kotvy. 

 

Předem vytvořené kotvy lze rozdělit dle použití a typů ocelových kotev [4]: 

 

• Zvedací šrouby – používají se nejvíce u prefabrikovaných železobetonových 

prvků a předpjatých železobetonových konstrukcí, kde slouží především pro 

usnadnění manipulace, případně usazení do finální polohy. Kotvícím prvkem je 

většinou závitová tyč, která se po usazení prvku do konstrukce nepoužívá.  

 

• Kotevní kanály – používají se také v prefabrikovaných betonových prvcích. 

Kotevním kanálem nazýváme za tepla válcovaný nebo za studena tvářený 

ocelový profil, do kterého je umístěn šroub ve tvaru písmene T, tak aby 

docházelo k přenosu zatížení do základního materiálu. 

 

• Šrouby osazené hlavou – skládají se většinou ze závitové tyče osazené hlavou, 

kterou může být třeba matice, případně se může jednat o šroub s šestihrannou 

nebo jinak tvarovanou hlavou, jak je patrné na následujícím obrázku (viz 

Obrázek 1). 

 

• Závitové objímky – jedná se prakticky o pouzdro/trubku s vnitřním závitem, 

které se umísťuje do betonového prvku, do něj se následně montuje šroub nebo 

manipulační oko. Výhodou závitových objímek je, že jsou schované v povrchu 

betonového prvku a v případě jejich nevyužití, mohou být kompletně zality, což 

může být žádoucí z estetického hlediska. 
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Obrázek 1 – Příklady tvarových ocelových prvků používaných pro předem vytvořené 

kotvy [4] 

 

U všech těchto typů kotev je mechanismus přenosu zatížení tvořen mechanickým 

blokováním. Vložená část kotvy v betonu přenáší zatížení (axiální nebo smykové) 

tlakem do kontaktní zóny. V momentě kdy dochází k porušení těchto kotev, může být 

hladina tlaku v kontaktní zóně až desetinásobkem pevnosti tlaku betonu, v případě, že 

se jedná pouze o tažnou sílu. [5] 

Některé z výše uvedených kotev mohou být použity i v případě stavebních konstrukcí 

tvořených z cihelných a pórobetonových bloků. 

 

2.1.3. DODATEČNĚ VYTVOŘENÉ KOTVY 
 

Dodatečně vytvořené kotvy jsou velice sofistikované systémy, které se vyznačují 

zejména jednoduchou instalací do vyvrtaného otvoru. V porovnání s předem 

vytvořenými kotvami se nabízí více možností pro různá použití. I z těchto důvodů se 

používají častěji než kotvy předem vytvořené. Tyto kotvy mohou být použity jak do 

betonu, tak například do cihelných zdí apod. Většinu nabízených produktů na trhu lze 

zařadit do jedné z hlavních kategorií, které se dělí dle přenosu zatížení na: [3] 

• Expanzní kotvy 

• Adhezní kotvy 

• Kotvy typu „Undercut“ 
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2.1.3.1. MECHANICKÉ EXPANZNÍ KOTVY 
 

Expanzní kotvy jsou navrženy tak, aby zajistily pevné spojení s podkladem 

mechanickým zámkem, buď roztažením po dotažení šroubu, nebo deformací prvku při 

natloukání do zdi. Napětí je poté přenášeno do základního materiálu sevřením kotvy 

ve stěně vyvrtaného otvoru. [6] 

 

2.1.3.2. ADHEZNÍ KOTVY 
 

Adhezní kotvy přenáší zatížení do základového materiálu skrz ocelový prvek vložený 

do malty, která je natlačena do předem vyvrtaného a vyčištěného otvoru. Rozlišujeme 

adhezní kotvy na lepené nebo zálivkové (injektované). Tento typ kotev se používá i do 

dutých cihel a do narušeného zdiva. [6] 

 

2.1.3.3. ADHEZNÍ - LEPENÉ KOTVY 
 

Zpravidla se jedná o závitovou tyč, která je převážně upevněna pomocí dvousložkové 

chemické sloučeniny polyesterů, vinylesterů nebo epoxidů do podkladu. Tyto 

chemikálie jsou dostupné ve 3 formách: [7] 

• Skleněných kapslích; 

• Plastových cartridgích; 

• Tubách. 

Skleněná kapsle je umístěna do vyvrtaného otvoru a poté rozbita pomocí rotujícího 

šroubu nebo zatlučením šroubu do otvoru. Při rozbití skleněné kapsle dojde 

k chemické reakci mezi dvěma látkami, která způsobí upevnění kotvy. [4] 

 

Obrázek 2 - Skladba chemicky ukotvené závitové tyče v betonu [4] 
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Plastová cartridge funguje v porovnání se skleněnou odlišně. Kartridge jsou osazeny 

disperzní tryskou, ve které dojde ke smíchání dvou komponentů a následně po 

vytlačení dochází k počáteční reakci. Hned poté se do disperze v otvoru umístí kotevní 

šroub. [4] 

Tuby zpravidla obsahují epoxidy, jež jsou buď předmíchané a používají se prakticky 

okamžitě, nebo se smísí s iniciátorem reakce pomocí ručního mísidla a následně jsou 

aplikovány do otvoru. Hned poté je vložen i šroub. Epoxidy mají tu výhodu, že mohou 

být míseny tak, aby tuhly řízeně (tj. v definovaném časovém intervalu), přesně dle 

požadavků zákazníka. Větší množství těchto kotevních hmot se taktéž může dodávat 

v kanystrech. [7] 

 

2.1.3.4. ADHEZNÍ - ZÁLIVKOVÉ KOTVY 
 

Tento typ kotev využívá kotvy osazené nebo neosazené hlavou, případně se lze setkat 

i se závitovými tyčemi. Ty se umisťují přímo do otvoru společně se silikátovou zálivkou 

nebo jinou komerčně dostupnou zálivkou založenou především na portlandském 

cementu. V posledních letech se na trh dostávají i geopolymerní (či alkalicky 

aktivované) zálivky. Zálivkové kotvy se před aplikací mísí s vodou dle pokynů výrobce. 

Průměr otvoru pro zálivkové kotvy bývá větší, zpravidla více, než 150% průměru 

šroubu. [3] 

 

2.1.3.5. KOTVY TYPU „UNDERCUT“ 
 

Jedná se o speciální kotvy, které jsou složeny z pouzdra a náboje, kdy po vložení do 

vyvrtaného otvoru se následným zašroubováním náboje do pouzdra vytvoří ve stěně 

vnitřní mechanický zámek deformováním pouzdra kotvy. Tento typ kotev nezpůsobuje 

žádné nebo pouze minimální expanze v podkladu, ale na stranu druhou poskytuje 

velkou tahovou únosnost. [4] 
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Obrázek 3 – Kotva typu „undercut“ vložená do vytvořeného otvoru [8] 

 

Obrázek 4 – Kotva typu undercut po deformaci vnějšího prvku kotvy [8] 

 

2.2. CHOVÁNÍ KOTEV 
 

Porozumění chování kotev s ohledem na způsoby přenosu sil pomocí různých typů 

kotev je nezbytné pro navržení správného a bezpečného kotvení se zajištěním 

požadovaného synergického spolupůsobení kotevního systému (podklad-kotevní 

prvek-kotva). To zahrnuje studium druhu porušení při namáhání určitou silou, stejně 

tak jako relaxace a chování při změně působení zatížení jednotlivých kotev. [4] 

Vzhledem k tématu této diplomové práce tato kapitola pojednává o způsobech 

porušení chemicky vázaných kotev v neporušeném betonu. 
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2.2.1. ZATÍŽENÍ A DRUHY PORUŠENÍ 
 

Kotvy jsou namáhány připevněnými předměty a konstrukcemi, na tah a střih nebo jejich 

kombinaci. Ve většině případů je kotva namáhána na tah a střih nebo jejich kombinaci. 

Případně se může vyskytnout i namáhání na ohyb. V určitých případech jsou 

konstrukce kromě statického napětí namáhány i dynamicky, typickým příkladem tohoto 

zatížení jsou například konstrukce vodovodního potrubí, mostů, kolejí nebo základy 

pod zakotvenými průmyslovými stroji. [4]  

 

Obrázek 5 - možné způsoby namáhání - tahové, střihové, kombinace tah/střih a 

namáhání ohybem [4] 

Výše vyobrazené zatížení prověří všechny části kotvy včetně materiálu kotevního 

podkladu. Navržená únosnost kotvy by měla být založena buď na teoretickém výpočtu, 

který vyhoví požadavkům Eurokódu, nebo minimální hodnotě za použití 5% kvantilu 

porušení pro následující: [9] 

• Pevnost oceli v tahu; 

• Pevnost oceli ve střihu; 

• Pevnosti betonu v tahu; 

• Pevnost betonu ve střihu při zatížení kotvy. 

 

2.2.2. DRUHY PORUŠENÍ: 
 

2.2.2.1. ZPŮSOBY PORUŠENÍ PŘI NAMÁHÁNÍ V TAHU 
 

Aplikované zatížení může být rozhodujícím faktorem, který determinuje způsob, jakým 

dojde k porušení kotevního systému. Nicméně s ohledem na komplexnost dané 

problematiky bude níže podrobněji rozebrána pouze problematika chování zálivkových 

kotev namáhaných tahem.  
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Celkem lze rozlišit 5 základních typů porušení při namáhání tahovým zatížením, které 

jsou specifikovány v podkapitolách níže. Kotevní systém zatížený typickým tahovým 

zatížením je znázorněn na následujícím obrázku (viz Obrázek 6). 

 

Obrázek 6 - Typicky tahově zatížená chemicky upevněná kotva [10] 

 

 

2.2.2.2. PORUŠENÍ OCELI KOTEVNÍHO PRVKU 
 

Ocel kotveného šroubu je charakterizována pružností a pevností, nejčastěji k jejímu 

porušení dochází při dostatečné hloubce zakotvení pomocí velmi silné kotevní hmoty. 

K dosažení tohoto porušení se musí dosáhnout takového zatížení, které přesáhne 

pevnost v tahu oceli, ale bude menší než vazné síly na rozhraní základní materiál – 

kotevní hmota a zároveň v rozhraní kotevní hmota – kotevní prvek. [10] 

Tento typ porušení definuje horní limit pro tahová napětí, protože kotvený prvek dosáhl 

nebo přesáhl maximální hodnotu zatížení. To znamená, že jediným způsobem, jak 

navýšit kapacitu únosnosti takovéto kotvy je použití kotevního šroubu o větším 

průměru, nebo šroubu stejného průměru s vyšší třídou pevnosti. 

Tohoto zatížení většinou není možné dosáhnout při rekonstrukcích a revitalizačních 

pracích, jelikož se většinou nekotví do velké hloubky a také pevnost betonu již bývá 

v těchto případech nižší. [11] 
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Obrázek 7 - Mezní stav únosnosti kotvy – porušení oceli kotveného šroubu, kde Fu 

značí tahovou sílu [10] 

 

2.2.2.3. VYTAŽENÍ KOTVENÉHO ŠROUBU 
 

Někdy také nazýváno jako porucha soudržnosti s kotevní hmotou je nejčastější 

porušení pro kotvy uložené v podkladu v hloubce 50 – 100 mm. 

Do tohoto typu porušení je možné zařadit nejčastěji pozorované porušení kotev, které 

je charakteristické vytažením ocelového kotevního prvku společně s malým kuželem, 

který je vytržen z povrchu podkladu v bezprostředním okolí kotveného prvku a je 

tvořen kotevní hmotou a podkladním materiálem. [12] 

V případě, že došlo k vytažení pouze samotného šroubu bez malého betonového 

kužele, je možné usuzovat, že došlo k pochybení při instalaci kotvy z důvodu malé 

soudržnosti mezi povrchovým materiálem a kotevním šroubem. Pochybení při instalaci 

mohlo vzniknout například neočištěním ocelového šroubu od mastnoty z výroby, 

nevyčištěním vyvrtaného otvoru, nedodržením technologického postupu apod. Níže na 

obrázcích lze pozorovat typické porušení vytažením kotveného prvku. [10] [11] 
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Obrázek 8 - Mezní stav únosnosti kotvy - porušení soudržnosti s kotevní hmotou, kde 

Fu značí tahovou sílu [10] 

 

2.2.2.4. ČÁSTEČNÉ VYTRŽENÍ BETONOVÉHO KUŽELU 
 

Odolnost kotevních systémů proti vytržení se zvyšuje se zvyšující se kotvící hloubkou, 

avšak jakmile tato hloubka dosáhne přibližně devíti násobku průměru kotevního 

šroubu, navyšování únosnosti není úměrné ke zvyšování kotevní hloubky. To je 

způsobeno rozložením napětím, které není konstantní skrze celý průřez kotvy, ale je 

koncentrováno především u povrchu základního materiálu. A v případech, kdy je 

tahové zatížení dostatečně velké, dochází k porušení, kdy část šroubu zakotveného u 

povrchu základního materiálu se vytrhne s betonovým kuželem a zbytek zakotveného 

šroubu se vytáhne samotný, jak je znázorněno na obrázku níže (viz Obrázek 8). [11] 
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Obrázek 9 - Mezní stav únosnosti kotvy - porušení soudržnosti s kotevní hmotou, 

v tomto případě došlo i k vytržení malého betonového kuželu, kde Fu značí tahovou 

sílu [10] 

 

2.2.2.5. PORUŠENÍ VYTRŽENÍM BETONOVÉHO KUŽELE 
 

Pokud upevněná kotva nebo skupina kotev disponuje dostatečně dimenzovaným 

ocelovým šroubem, kotevní systém je správně instalován a samotná kotevní hmota 

dokonale spolupůsobí s ukotveným prvkem a podkladem, dojde s největší 

pravděpodobností k vytržení betonového kužele ze základového materiálu. Toto 

porušení se vyskytuje zejména v mělce ukotvených kotevních systémech, tzn., že 

hloubka uložení je menší než 75 mm. [4] 

Úhel vytrženého kuželu, který se měří od osy zakotveného šroubu, se různí dle 

jednotlivých zdrojů. Např. norma ACI 349-85 uvádí úhel kužele 45° pro chemicky 

vázané a expanzní kotvy. [13] Pro ty samé typy kotev je v normě ACI 349-01 uveden 

úhel betonového kuželu o hodnotě 35°. [14] 
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Obrázek 10 - Při tomto způsobu porušení kotvy největší roli hraje tahová pevnost 

betonu. kde Fu značí tahovou sílu a hef efektivní hloubku zakotvení [14] 

 

2.2.3. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ CELKOVOU ÚNOSNOST 
KOTEVNÍHO SYSTÉMU 

 

Rozlišují se dva základní typy faktorů ovlivňující vaznou pevnost adhezních kotev, a to 

sice vnitřní nebo vnější. Jako vnitřní faktory jsou označovány ty, které projektant a 

zhotovitel nemůže ovlivnit, většinou vlastnosti samotné hmoty či šroubu dané jejich 

výrobou, tj. chemické složení kotevních hmot, kvalitu provedení závitové tyče/oceli a 

další vlivy působící na materiál během skladování nebo během procesu vlastní výroby. 

Externí faktory jsou již plně pod kontrolou zhotovitele a projektanta, tzn. dodržení 

technologického postupu, návrhovou pevnost podkladního materiálu, návrh kotev 

v souladu s technickými normami, v závislosti na předpokládaném typu namáhání 

konstrukce apod. [15] 

 

2.2.3.1. PEVNOST PODKLADNÍHO BETONU 
 

Pevnost spoje do značné míry ovlivňuje pevnost podkladního materiálu (tj. kam je daný 

prvek či konstrukční celek kotven). Vzhledem k tomu, že beton jako konstrukční 

materiál v současné výstavbě dominuje, bude pozornost věnována právě tomuto 

stavebnímu materiálu, jakožto podkladu. Z veškerých vlastností betonu hraje zásadní 

vliv pevnost v tahu, která je samozřejmě spjata i s pevností v tlaku. V praxi ale daleko 

více závisí i na charakteristice betonu, resp. přímo jeho jednotlivých komponentů, jako 
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například tvarový modul kameniva, segregaci kameniva během tuhnutí a hutnění, 

použití vláken, použití dalších příměsí atd. Dalším klíčovým faktorem je homogenita 

betonu. Tento faktor může být jedním z hlavních důvodů, proč například na stejné části 

konstrukce se může únosnost dvou totožných kotev lišit ve výraznější míře. [16] [17] 

Únosnost kotev se obecně zvyšuje s pevností betonu v tahu. Vliv pevnosti v tlaku 

sledoval Cook [18] a ve své práci uvádí, že pro většinu nabízených adhezních typů 

kotev má pevnost betonu v tlaku minimální vliv.  

Vlivu tlakové pevnosti betonu na únosnosti různých typů kotev se věnoval i 

Eligenhausen [19]. Ten přišel ve své studii na to, že předem vytvořené kotvy mají 

tendenci zvyšovat svoji únosnost s lineárně se zvyšující pevností v tlaku podkladního 

materiálu. Dodatečně vytvořené kotvy mají na rozdíl od toho tendenci svoji únosnost 

zvyšovat, a to při pevnosti betonu v tlaku do 40 MPa, naopak nad 40 MPa se tento jev 

již neprojevuje. Porovnání obou typů kotev dle Eligenhausena jsou zobrazeny v grafu. 

 

Obrázek 11 - Porovnání únosnosti předem vytvořených a dodatečně vytvořených 

kotev v závislosti na pevnosti v tlaku betonu, kde d je průměr ocelového prvku a hef 

efektivní hloubku zakotvení [19] 

  

Gesoglu [20] zkoumal tuto problematiku též a zjistil, že pevnost v tlaku i v tahu za 

ohybu betonu má obecně vliv na únosnost, ale navyšování únosnosti kotev se mění 

s hloubkou zakotvení. Přičemž větší vliv měla pevnost betonu na kotvy s menší 

hloubkou zakotvení než u kotev zabudovaných hlouběji. To vysvětluje tím, že kotvy, 

které byly zakotveny méně hluboko, se většinou porušují vytrhnutím kužele betonu, 

takže pevnost betonu, především v tahu za ohybu je poměrně zásadní pro celkovou 
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únosnost kotvy. Hlouběji zakotvené kotvy se naopak porušují buď částečným 

vytažením kotvy, nebo porušením ocelového dříku šroubu.  

 

2.2.3.2. PEVNOST OCELI 
 

Při kotvení se nepoužívá pouze jeden typ oceli, ale v závislosti na druhu kotvy se mění 

stejně tak jako její tvar. Pro chemicky kotvené a zálivkové spoje jsou nejrozšířenějším 

typem ocelové závitové tyče, kdy k porušení oceli pod zatížením dochází pouze při 

dostatečně hlubokém uložení. Pro dosažení tohoto stavu musí být tahová pevnost 

ocelové kotvy menší, než pevnost asociovaná s přilnavou silou mezi kotevní hmotou 

a závitovou tyčí. V případě, že tento typ porušení nastane, je zřejmé, že únosnost 

systému se zvýší se zvyšujícím se tahovým napětím oceli. [10] [11] V případě, že 

dojde k porušení v betonu, únosnost systému je možné zvýšit použitím závitové tyče 

osazené hlavou, hlubším kotvením nebo zálivkou o lepších parametrech. Způsob, 

kterým se zvýší únosnost, záleží na typu konstrukce a proveditelnosti v dané situaci. 

Gesoglu [20] prováděl vytrhávací zkoušky na drátkobetonech a zjistil, že při porušení 

kotvy vytažením nemají drátky na únosnost vliv. Ale v případě porušení, kdy došlo 

k vytržení betonového kuželu, získává použití drátků významný charakter, protože 

výrazně zlepšuje houževnatost a konečnou deformaci celého kotevního systému.  

 

2.2.3.3. VZDÁLENOST OD HRANY BETONU  
 

V případě, že kotvy jsou umístěny moc blízko k okraji a kotva se poruší vytržením 

betonového kužele, který rovněž zasahuje přes okraj segmentu je únosnost celého 

kotevního systému výrazně snížena. Proto by vzdálenost hrany měla být dostatečná, 

aby k těmto okolnostem nedocházelo. 

Doporučená minimální vzdálenost kotvy od okraje segmentu c1 je v souladu s normou 

ACI 349-85 Appendix B definována následně: [14] 

 

𝑐1 = 𝑑𝑜√
𝑓𝑢𝑡

3.54√𝑓𝑐
 

Kde  c1 je vzdálenost hrany [mm] 

 Do je průměr kotvy [mm] 
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 Fut pevnost v tahu oceli kotveného šroubu [N] 

 Fc válcová pevnost v tlaku na válci o rozměru 150x300 [mm] 

[14] 

 

Obrázek 12 – ukázka špatného umístění kotvy, popř. kotev, kdy je únosnost ovlivněna 

dalším faktorem (v levém případě velice blízko umístěnou kotvou a v  druhém hranou, 

která zasahuje do blízkého okolí kotvy. Fu je tahová síla namáhající kotvu [4] 

 

2.2.3.4. ROZMÍSTĚNÍ KOTEV 
 

Tento faktor hraje roli pouze u skupiny kotev, které jsou umístěny příliš blízko sebe. 

V tomto okamžiku může nastat negativní jev, kdy vytržený kužel jedné kotvy bude 

zasahovat až do vytrženého kužele kotvy druhé. Což má za následek snížení 

maximální síly, při které dojde k porušení v porovnání s kotvami, které jsou umístěny 

ve větší vzájemné vzdálenosti od sebe a jejich kužely se nepřekrývají. [21] 

Tento faktor má opět vliv pouze v případech, kdy dochází k porušení vytržením 

betonového kužele. V opačném případě, rozmístění kotev nenabírá zásadní 

důležitosti. 
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Obrázek 13 – Ukázka minimální vzdálenosti kotev od sebe, aby nedocházelo 

k ovlivňování vzájemné únosnosti. Fu je tahová síla namáhající kotvu, Sc je minimální 

doporučená vzdálenost kotev od sebe a le je efektivní hloubka ukotvení [4]  

 

2.2.3.5. HLOUBKA UKOTVENÍ 
 

Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů, který do značné míry ovlivňuje způsob 

porušení kotev. Dle Cannona [22] je rozhodující hloubka ukotvení 9 palců (22,86 cm), 

kdy porušení kotev zabudovaných hlouběji je omezeno pouze na porušení oceli šroubu 

kotevního systému. A naopak při hloubkách uložení menších jak 9 palců převažují 

ostatní druhy porušení, související s adhezní silou na jednotlivých rozhraních, 

případně pevnosti základního materiálu. 

Jako efektivní hloubku uložení Unterweger [23] označil hloubku uložení, která 

představuje desetinásobek průměru kotveného ocelového šroubu. 

Gesoglu [20] označil hloubku uložení jako nejdůležitější parametr ovlivňující tahovou 

únosnost kotevního systému, přičemž vlastnosti kotev a betonu zůstali během 

samotného testování nezměněny. Výsledky v prezentované studii zobrazují prakticky 

lineární nárůst tahové únosnosti v závislosti na zvyšující se hloubce ukotvení. 

Podobného výsledku dosáhl i Colak [24], který uvedl, že celkové tahové napětí vzrůstá 

s hloubkou zakotvením ocelového prvku, s tím rozdílem, že se nejedná o lineární 

nárůst. Lineární nárůst je patrný pouze do dosažení určité hloubky, poté již dochází ke 

zvýšení únosnosti v minimální míře. Jako kotevní délku, při které se mění lineární 

navyšování únosnosti kotvy označil Colak hodnotu 75 mm. Výše uvedená skutečnost 
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indikuje zajímavé zjištění, tj. že u kotev, které jsou zakotveny hlouběji, není správná 

hypotéza lineárního rozložení vazného napětí. [24] 

 

2.2.3.6. TLOUŠŤKA A SÍLA PODKLADU 
 

Kotvy, které jsou instalovány do tenkých a nevyztužených desek a panelů mohou 

způsobit přelomení těchto konstrukčních prvků, kdy vlivem ohybu dojde k selhání 

nosného elementu, nebo tvorbě trhlin v části namáhané na ohyb. [14] 

Dle dohody Evropské unie musí být konstrukční prvek alespoň 10 cm silný nebo roven 

alespoň dvojnásobku hloubky vytvořeného otvoru. V případě, že tloušťka nesplňuje 

tuto zásadu a je menší, může dojít k poruše kotevního prvku a tím i celého systému. 

[22] 

 

 

Obrázek 14 – ukázka selhání (vzniku trhlin v podkladovém materiálu namáhaném na 

ohyb) základového prvku z důvodu jeho malé tloušťky, kde Fu je tahová síla působící 

na kotvy. [14] 
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2.3. DRUHY CHEMICKÝCH A ZÁLIVKOVÝCH 
KOTEV 

 

V této kapitole diplomové práce byl kladen důraz na nejběžnější typy chemických a 

zálivkových kotev, jejich složení, druhu pojivové fáze apod. Vzhledem k tématu 

diplomové jsou dále dominantně a podrobně rozebrány především silikátové 

(cementové, příp. polymercementové) hmoty. 

Chemické a zálivkové kotvy se vyznačují především vysokou únosností vytvořeného 

spoje v porovnání především s klasickými hmoždinkami. Jejich nevýhodou je 

samozřejmě cena, pracnější vytváření spoje, požadavky na vytvoření otvoru a 

dosažení požadované únosnosti až po určité době. Proto chemické kotvení najde 

uplatnění především tam, kde jsou kladené vysoké až extrémní nároky na pevnost 

spoje a cena takového spoje nehraje rozhodující roli. [25] 

 

2.3.1. SILIKÁTOVÉ KOTVÍCÍ HMOTY 
 

Zde rozeznáváme především dva typy kotev, a to na čistě cementové bázi, které jsou 

na trhu hojně zastoupeny (např. SikaGrout -210,SikaGrout – 311, SikaGrout – 318, 

Panbex G1, Masterflow 940, Redgrout W, Redgrout XF, Pagel V1, Pagel E1 atd.) , 

nebo na polymercementové bázi, tento typ není tak běžný jako předchozí, ovšem 

dosahuje lehce odlišných vlastností a jedná se o dražší variantu. Mezi produkty, které 

jsou již k dispozici na trhu s polymercementovou bází patří Groutex Fill-Inn, Roko 

Liquid R, Monocrete ARG TH. [1] 

V obou případech výše uvedených typů hmot se jedná o materiál, kde základní 

pojivovou složkou je cement. Pro kotevní hmoty se nejvíce používají cementy 

s rychlým nárůstem počátečních pevností s označením R, a to především kvůli 

požadavku na dosažení dostatečné únosnosti kotvícího prvku v co nejkratší době po 

realizaci. [1] 

 

2.3.2. POLYMERCEMENTOVÉ KOTVÍCÍ HMOTY 
 

Použití polymerních disperzí jako přísady upravující určité vlastnosti do 

polymercementových malt, betonů a zálivek se v posledních letech rapidně zvýšilo. 

Nejčastěji se používají do sanačních hmot, na svrchní mostové vrstvy a na podlahové 

hmoty. Tyto materiály jsou připravovány přidáním polymeru ve formě latexu nebo 

prášku do čerstvé hmoty při samotném míchání. 
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Latex – polymer je ve formě vodné disperze, která se přidává do záměsové vody. 

Polymery dodávané ve formě latexu rozlišujeme na: [26] 

• Elastomery – Styren-butadien, chloropren, Akrylonitril-butadien 

• Termoplasty – Akrylové, Styren-akrylové, vinyl acetátové, Etylen-

Vinylacetátové apod. 

 

Redispergované prášky – v tomto případě se polymery dodávají jako suchý jemně 

mletý, předem mísený prášek, který se následně mísí s vodou a vytváří podobnou 

disperzi jako latexy s tím rozdílem, že disperze vytvořené z redispegonavých prášků 

jsou tvořeny většími částicemi rozptýleného pevného podílu. [27] 

Příklady polymerů dodávaných formou prášků: 

• Akrylové 

• Ethylen-vinyl acetátové 

• Vinylacetátové 

Přidání polymeru do malty a betonu ovlivní vlastnosti jak čerstvého betonu, tak 

betonu ve ztvrdlém stavu: 

• Je možné dosáhnout stejné zpracovatelnosti při nižším vodním součiniteli  

v porovnání s nemodifikovaným cementovým materiálem. 

• Oddálení nebo urychlení doby tuhnutí. 

• Vytváření polymerní sítě v cementové matrici, které zlepšuje mechanické 

vlastnosti těchto hmot. 

• Zvýšení odolnosti vůči působení CO2, chloridových iontů, vody a mrazu, toho je 

dosaženo, především kvůli omezení pórů, zvýšení hutnosti matrice a omezení 

prostupu těchto látek do materiálu z důvodu nižší permeability hmoty. [28] 

 

2.3.3. KOTVÍCÍ HMOTY NA POLYMERNÍ BÁZI 
 

Polymerní kotvící materiály se v současné době těší veliké oblibě a našly valné využití 

jak mezi profesionály, tak mezi laickou veřejností a domácími kutily. V zásadě se tyto 

hmoty skládají z pryskyřice, aditiva, plniva, pigmentu a reaktivní složky. Nejdůležitější 

složkou samotných polymerních kotev je samozřejmě pryskyřice, která se mění dle 

zamýšleného druhu použití. 
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Tento typ se dodává vždy jako dvousložkový, přičemž pojivo se mísí těsně před 

přidáním plniva. Nejpoužívanějším typem pojiva bývá epoxidová pryskyřice, méně 

častěji potom nenasycené polyestery, vinylesterové a fenolitické pryskyřice.  [29] 

 

2.3.3.1. NENASYCENÁ POLYESTEROVÁ PRYSKYŘICE 
 

Jedná se o roztoky lineárních nenasycených polyesterů s reaktivní dvojnou C=C 

vazbou, které jsou připravovány polykondenzací dikarboxylových kyselin případně 

anhydridu s dioly. Polymerizace probíhá řetězovým mechanismem. K vytvrzení 

dochází radikálovou kopolymerací. Tyto materiály jsou vysoce hořlavé, a proto se 

upravují různými retardéry hoření. Nejčastěji se tyto pryskyřice plní bentonitem, 

uhličitanem vápenatým, jílem, popílkem, nanoplnivy, částicemi pryže apod.  [29] 

 

2.3.3.2. VINYLESTEROVÉ PRYSKYŘICE 
 

Vinyl estery jsou termosety, ze kterých se vyrábějí především kompozity vyztužené 

skleněnými, uhlíkovými či čedičovými vlákny určené pro specifické použití. Tyto 

kompozity poté vykazují vysokou mechanickou a chemickou odolnost. Základní 

surovinou pro výrobu je dian a vytvrzují se obdobně jako polyesterové pryskyřice, kdy 

jako nejčastější iniciátor se používá dibenzoylperoxid. [30]  

 

2.3.3.3. EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE 
 

Epoxidové pryskyřice jsou vlastně pryskyřičné látky, kde je v řetězci obsažena více 

než jedna epoxidová skupina. Epoxidové pryskyřice mají velkou reaktivitou a vyznačují 

se vynikajícími vlastnostmi, především chemickou odolností, minimálním smrštěním a 

vysokou adhezí. Vzhledem k velkému počtu sloučenin, které epoxidové pryskyřice 

tvoří, lze je v zásadě rozdělit na 2 skupiny, glycidové a epoxidy vzniklé oxidací 

nenasycených sloučenin (tato skupina se pro použití ve spojením 

s polymermaltou/polymerbetonem/polymer kotvící hmotou prakticky nepoužívá) [31] 

Glycidové pryskyřice – jsou nejpoužívanější, 85% veškerých epoxidů jsou právě 

glycidové pryskyřice. Vznikají jako produkty alkalické kondenzace epichlorhydrinu 

s dianem. [31] 

K vytvrzení může dojít polyadicí na epoxidových skupinách, polykondenzací na 

hydroxylových skupinách nebo polymerací epoxidových skupin. [31] 
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2.4. EXPANZE A EXPANZNÍ ČINIDLA 
SILIKÁTOVÝCH MATERIÁLŮ 

 

V průběhu vývoje a výzkumu cementových stavebních materiálů, bylo 

vyvinuto poměrně značné úsilí k potlačení smrštění, které zejména u 

masivních a dopravních staveb způsobovalo značné problémy. 

Většina expanzních reakcí a procesů byla poměrně dobře zkoumána a 

popsána. Veškeré proti smršťující přísady, které jsou založeny na 

kompenzaci smrštění vlastní expanzí, se liší od expanzních přísad pouze 

v množství aktivní látky. 

Mailvaganam [32] specifikoval následující základní třídy expanzi 

způsobujících příměsí: 

• Přísady, které způsobují expanzi během tuhnutí cementových 

materiálů. Těmi jsou nejčastěji materiály, které v průběhu tuhnutí 

generují plyn. 

• Přísady, které redukují smrštění vlastní expanzí jak v průběhu 

tuhnutí, tak v průběhu zrání cementových materiálů. Ty se většinou 

skládají z kalciumsulfohlinitých a vápencových materiálů. Jedná se 

především o stejné materiály, jež se používají k modifikaci cementu. 

• A poslední typem jsou přísady, které vykazují expanzi až v době 

zrání a později. Většinou se jedná o granulovaná železná plniva a 

další chemikálie, které způsobují oxidaci železných iontů za 

přítomnosti vzduchu a vlhkosti. 

 

Kovler a Zhutovsy [33], kteří se zabývali také studiem expanzních přísad, 

doporučují mísit příměsi s belitickými cementy a s cementy s nízkým reakčním 

teplem, protože se obecně dosahuje lepších výsledků expanze. 
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2.4.1. EXPANZNÍ CEMENTY 
 

Modifikace cementu, respektive vhodně zvolený poměr jednotlivých složek 

ovlivňuje smršťování při následné hydrataci. Například použití cementu 

s vyšším podílem belitu než alitu. Ovšem tato modifikace bude mít vliv i na 

další vlastnosti, například na dobu tuhnutí a nárůsty pevností. Případně lze 

použít vyšší množství sádrovce, který způsobuje autogenní expanzi 

(primární tvorbu ettringitu). [33] 

Tvorba ettringitu a hydratace volného CaO obsaženého v cementu jsou dva 

mechanismy, které jsou schopné způsobit nadměrné expanze a v případě, 

že nejsou cíleně řízeny k požadované hodnotě objemové změny, 

v pozdějším stádiu mohou narušit pevnost podkladního betonu. [34] 

Americká ACI komise 223 definovala 3 typy expanzních cementů, a to 

cement K, cement M a expanzní cement S, který je nejčastěji používán jako 

kompenzátor smrštění. Následující obrázek (viz Obrázek 15) znázorňuje 

objemové změny v průběhu jednoho roku porovnávaných betonů na bázi 

cementu typu K a OPC. [35] 

 

Obrázek 15 Porovnání objemových změn cementu typu K s OPC během 

jednoho roku zrání [36] 

 

 

Ošetřování vlhkostí Přirozené vysušování 
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2.4.1.1. MIKHAILŮV CEMENT 
 

U tohoto typu cementu je možné se setkat se dvěma druhy – nízko expanzní 

a vysoce expanzní. 

Hlavní komponentem málo rozpínavého typu je cement s vysokým podílem 

hlinitanové složky, ke kterému se přidává sádra a vysoce hlinitanový hydrát. 

Tento typ se využívá zejména pro redukci smrštění betonu. 

Vysoce expanzní cement je založen na portlandském cementu (60-70%) 

s přídavkem expanzní směsi sádry a hlinitanového cementu (30-40%). 

Tento druh je označován jako cement typu M. [1] 

 

2.4.1.2. KLEINŮV CEMENT 
 

Označován také jako cement typu K, je vyráběn pálením směsi bauxitu, kříd 

a sádry přibližně 1330°C. Po vypálení vzniká stabilně expandující 

sulfoaluminiový anhydrit vápenatý. Využití cementu spočívá v kompenzaci 

smrštění betonu, kdy se přidává do betonové směsi v množství 10 - 15%. 

[1] 

 

2.4.1.3. CEMENT TYPU S 
 

Byl vyvinut Asociací portlandského cementu (PCA). Jeho podstata spočívá 

ve vysokém obsahu C3A, který je běžně dostupný v malém množství i 

v běžném portlandském cementu. 

Odler [37]uvádí, že expanzní procesy v době tuhnutí nejvíce vytváří 

formující ettringit (C3A.3CS.32H). Některé další expanzní cementy jsou 

založeny na formaci Ca(OH)2 a Mg(OH)2 z obsaženého CaO nebo z MgO. 

Například MgO a CaO v případě, že je obsaženo nadměrném množství 

v portlandském cementu způsobuje expanzi a pravděpodobně i praskání. 

Tyto dvě chemikálie mohou být přidány do portlandského cementu (dále už 

jen OPC), buď během výroby jako modifikátor cementu, nebo až při realizaci 
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daného konstrukčního celku či prvku, tj. do cementového potěru, kotevní 

hmoty či betonu jako expanzní přísada. Nicméně je potřeba dodat, že 

expanze formujícího periklasu způsobující značnou expanzi, je známa 

pouze v autoklávu během urychlených laboratorních testů nebo 

v dlouhodobém časovém úseku. [34] 

Na základě zjištění z odborné literatury [33], [34] lze konstatovat, že 

neexistuje přesně definovaná hranice, která by jednoznačně určovala látky, 

které bývají použity pro expanzní cementy a jako expanzní příměsi. 

 

2.4.2. EXPANZNÍ PŘÍMĚSI 
 

Příměsi zajišťující zvětšování objemu se nejvíce používají pro redukci 

smrštění jako složka portlandského cementu Je tu několik reakcí, kterými 

se dosahuje požadované expanze. 

Nagataki a Gomi [38] zmiňují jako hlavní následující typy expanzních 

přísad: železný prášek, hliníkový prášek, MgO, CaO veškeré přísady 

založené na tvorbě ettringitu a také použití CaO s propylen glykolem. 

 

2.4.2.1. ETTRINGIT 
 

Problematika expanze cementových materiálů vlivem tvorby ettringitu je již 

dobře známá a s oblibou se využívá již několik desetiletí. Ettringit tvořený v 

betonu je znám jako produkt, který má největší expanzní účinky. 

Tvorba ettringitu je také jednou z podstat cementových nesmrštivých 

sanačních a kotvících hmot. Každá společnost, která nabízí na trhu 

nesmrštivé malty, si hlídá způsob vytváření a množství ettringitu vnášeného 

do cementové matrice a považuje to za svoji konkurenční výhodu. [1] 

Mezi známé a ověřené metody vnášení ettringitu v cementové směsi patří i 

Mikhailova koncepce neboli klasická (Portlandský + hlinitanový cement + 

síran vápenatý; Portlandský cement + kalciumsulfoaluminátový slínek+ 
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síran vápenatý; Portlandský cement + kalciumaluminátový slínek+ síran 

vápenatý) [39] 

S ohledem na teplotní odolnost ettringitu lze jako problematické označit 

působení vyšších teplot F. Glasser [40] uvádí, že ztráta vody a strukturální 

degradace ettringitu nastává při rostoucí teplotě nad 45 °C a relativní 

vlhkosti 30 – 50 %. Při ztrátě vody se vzniká “metaettringit” - špatně 

strukturovaná fáze zachovávající některé rysy struktury ettringitu. 

V běžném použití je tato reakce nevratná. Oproti tomu J. Newman [41] 

uvádí, že termogravimetrická analýza ukazuje, že teploty rozkladu ettringitu 

a C-S-H fází jsou velmi podobné, asi 110-130 °C. [1] 

 

2.4.2.2. OXID VÁPENATÝ  
 

Tato expanzní přísada reaguje obdobně jako MgO a také se nachází 

v materiálech v krystalické formě. S tím rozdílem, že CaO reaguje mnohem 

rychleji, než MgO. Dále reakce CaO závisí na přítomnosti ostatních složek, 

které mohou fungovat jako inhibitory reakce. Nutné je i zmínit vlastnosti 

samotného CaO, kdy například velikost krystalů a to jak ostře pálené vápno 

ovlivňuje rychlost reakce a to zda expanze proběhne v době kdy je hmota 

stále v plastickém stavu nebo až v průběhu zrání. [38] 

Jako protismršťující přísada se CaO používá především v Japonsku, pro 

výrobu nesmrštitelných betonů. 

Opožděné expanze jsou dle Chatterjiho [42] výsledkem přítomnosti tvrdě 

páleného CaO. Kdy tato expanze způsobuje růst krystalického tlaku, 

způsobenou difuzí Ca2+ skrze elektrickou dvojvrstvu, která se formuje kolem 

hydratačních produktů cementu.  

Expanze na základě hydratace ostře páleného CaO způsobuje tvorbu 

větších krystalů Ca(OH)2 a následný tlak ve vlastním materiálu.  
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2.4.2.3. OXID HOŘEČNATÝ 
 

Při expanzi MgO s vodou vzniká Mg(OH)2. Během této reakce dochází k 

přibližně dvojnásobnému nárůstu objemu. Prakticky se jedná o značně 

dlouhodobý děj. Počátek reakce se uvádí po přibližně 7 dnech. Konec 

některé zdroje uvádějí až po 1000 dnech. [1] 

Výhodou je relativně malé množství vody potřebné k proběhnutí reakce, 

tudíž nedochází k vysoušení betonu během tuhnutí či tvrdnutí.  

Minerál MgO se může objevovat v OPC jako součást sklovité fáze a může 

se vyskytovat i jako volné MgO ve formě minerálu periklasu. Periklas se 

objevuje při obsahu MgO vyšším než 2 %. Volné MgO je nežádoucí příměsí 

ve slínku vzhledem k jeho opožděné reakci s vodou za vzniku Mg(OH)2, 

která je doprovázena objemovou změnou. [1] 

Hořečnaté přísady, které byly vyvinuty, jsou většinou v práškové podobě. 

Je nutné zmínit, že i velikost částic přimíchávaného MgO a jeho 

rovnoměrného rozptýlení v silikátové hmotě má značný vliv na průběh 

výsledné expanze. [43] 

Opožděná expanze MgO je způsobena difuzí Mg2+ skrze elektrickou 

dvojvrstvu stejně jako CaO, jež se formuje kolem hydratačních produktů 

cementu. Na rozdíl od CaO se objevili závěry, jež byly uvedeny výše, kdy 

například Nokken [44] uvádí, že MgO nemusí způsobovat expanzi pouze 

difuzí skrze elektrickou dvojvrstvu, ale také je schopno pomalu hydratovat 

až na brucit, který v případě vhodných podmínek může způsobit expanzi, 

která způsobí praskání ztvrdlého materiálu. 

 

2.4.3. PLYN GENERUJÍCÍ EXPANZNÍ PŘÍSADY 
 

Jedná se o přísady, které jsou založeny na uvolňování vodíku či jiného 

plynu do struktury hmoty ve formě bublinek, které zvyšují objem dané 

hmoty. Tento proces je obtížně kontrolovatelný především z pohledu 

správného načasování reakce, která iniciuje vznik vodíku. 
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Podle Mailvaganama [45] se jedná o proces, který ovlivňuje expanzi 

v hmotě, kdy je ještě v plastickém stavu. Nejčastější se setkáváme s těmito 

příměsi a přísady:  

 

• Jedno komponentní přísady se skládají ze složky produkující plyn a 

minoritního podílu činidla zajišťující stabilitu vytvořených bublinek a 

urychlující jejich tvorbu. 

• Vícesložkových přísady, které obsahují látky omezující spotřebu 

vody a zvyšující pevnost. 

• Různých druhů většinou kovových příměsí, které jsou zpravidla 

jednosložkové příměsi (hliník, hořčík nebo zinek), které vytváří H2O2. 

 

Více složkové přísady jsou v zásadě používány u konstrukčních zálivek a 

injektáží nebo jako podkladní zálivka pod ropné vrty nebo větrné elektrárny. 

Většina komerčních produktů zpravidla kombinuje dva a více typů příměsí 

současně, čímž jsou kromě expanzních schopností zajištěny i stabilizační 

nebo plastifikační či zpomalovací účinky dané přísady apod. [46] 

Tyto přísady se tradičně používají proti smrštění betonu a cementových 

malt. 

Přísady obsahující granulované železné plnivo, způsobují expanzi až 

v době zrání. Některé tyto přísady je možné používat pouze za určitých 

podmínek, jiné nepodléhají žádným omezením v použití. Časté použití 

nacházejí v injektážních a podlahových hmotách. [46] 

Oxidace železných částic v přítomnosti koroze podporujících činidel vzniká 

během prvních několik dní zrání a způsobují značný nárůst objemu. Proto 

na rozdíl od použití pouze železných částic, nebo složení směsi obsahující 

korozní inhibitory, nebo kde je expanze tvořena použitím cementu typu 

K nebo použitím vápenohlinitých iontů, nebo vápenných iontů se nedá 

dosáhnout expanze v raném stádiu, tj. ne dříve než po 48 hodinách a nejsou 

schopné poskytnout expanzi v případě, že je cementový kompozit vystaven 

vysoké vlhkosti. [45] 
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2.4.4. POZNATKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE STUDIÍ ZABÝVAJÍCÍ SE 
EXPANZNÍMI PŘÍSADAMI 

 

CSA přísady a CaO se v malých dávkách přidává především pro omezení 

smrštění, větší dávky se používají pro expanzní hmoty a především pro 

chemické předpětí výztuže. Nejpoužívanějším typem jednosložkové 

přísady je směs skládající se z 30% (C4A3S), 50% CaSO4 a 20% CaO, 

případně může obsahovat ještě nízký podíl skelné fáze. Částice bývají větší 

než částice cementu. 

Podle Wakeleyho [47], v betonech nasycených solí prakticky vůbec 

nedochází k výše zmíněným expanzním procesům. Bylo rovněž prokázáno, 

že použitím citrátů sodíku za specifických podmínek zrání se dosáhne 

značné expanze, která se přisuzuje opožděné tvorbě ettringitu. 

Nagataki a Gomi [38] ve své práci uvádějí, že jakékoliv použití expanzní 

přísady snižuje mechanické pevnosti. Ke stejnému závěru také dospěl 

Sousa Ribeiro. [43] 

Skrze veškeré omezení a strachu z nadměrné expanze se expanzní příměsi 

nevyužívají v masové míře, ale jsou stále hojně využívány v zálivkových 

hmotách a správkových maltách, případně využívány při demoličních 

pracích nebo pro chemické předpínání výztuže.   
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2.5. TEPLOTNÍ ODOLNOST SILIKÁTOVÝCH 
MATERIÁLŮ 

 

Nejzásadnější faktory ovlivňující pevnost spojů chemicky vázaných kotev již 

byly popsány v předchozí části studie. Ovšem s ohledem na téma této 

práce je nutné zmínit ještě vliv zvýšené teploty na vlastnosti silikátových 

materiálů, jako jsou například betony, cementové zálivky, pasty, malty a 

další. 

Silikátové hmoty používané ve stavebnictví jsou kompozitní materiály, kde 

jejich složení a vlastnosti jednotlivých složek, především ovlivňuje chování 

daného kompozitu během zahřívání. Ovšem nelze jednoznačně 

konstatovat, jak se daný kompozit bude chovat za zvýšené teploty, když 

budou známy vlastnosti jednotlivých komponent. Velkou roli hrají i ostatní 

faktory jako je například počáteční vlhkost celého systému a poměr 

jednotlivých složek. Dalším z faktorů, který může způsobit degradaci těchto 

kompozitů je rozdílná teplotní roztažnost mezi cementovým tmelem a 

použitým kamenivem. Kamenivo většinou zaujímá 50 – 80% objemu. Mimo 

tepelné roztažnosti je nutné zmínit i pórovitost kameniva, kdy pórovitá 

kameniva v závislosti na velikosti částic, permeabilitě a vlastní vlhkosti 

můžou být náchylné k expanzi vedoucí až k oddělení jednotlivých zrn od 

cementového tmelu. [48] Toto se především děje u porézního kameniva, u 

hutných kameniv s minimální porositou a nízkou vlhkostí tento problém 

nehrozí. 

Mineralogie kameniva má také důležitý význam s ohledem na tepelnou 

odolnost silikátových stavebních hmot. Například nejčastěji používané 

kamenivo v cementových kompozitech - křemen, který při zahřívání 

prochází krystalickou přeměnou (z klencové/trigonální α – křemene na 

šesterečný/hexagonální β – křemen) 573 °C, což vede k přibližně k 6% 

nárůstu objemu. [49] Nekřemičité běžně používaná kameniva vykazují vyšší 

tepelnou odolnost, většinou jsou stabilní do 600°C. To je způsobeno větší 

měrnou kapacitou. Při vyšších teplotách než 600°C se vápenité, hořečnaté 
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a dolomitické kamenivo rozkládá na CaO a MgO za současného 

endotermického úniku CO2. [50] [51] 

Khoury [52] uvedl, že tepelná stabilita kameniva roste dle následujícího 

pořadí: křemičité štěrkopísky, vápenec, čedič a lehčené kamenivo. Dále 

uvedl, že k expansivnímu praskání štěrkopísků dochází již při 350°C, 

u vápence a čediče do 600°C a lehčené kamenivo je stabilní i při 600°C.  

 

2.5.1. TEPELNÝ ROZKLAD CEMENTOVÉHO TMELU A 
HYDRATAČNÍCH PRODUKTŮ 

 

Při zahřívání cementového tmele dochází postupně k dehydrataci 

jednotlivých hydratačních produktů, což vede ke ztrátě hmotnosti a také 

pevnosti. Ve vyzrálém tmelu při zahřívání dochází nejdříve k odpařování 

vody volné, která se běžně nachází v pórech a končí přibližně při 500°C, 

[52] [53] kdy již veškeré hydratační produkty byly zbaveny chemicky vázané 

vody. Na příklad ettringit, který dle uvedených zdrojů ztrácí stabilitu při 

teplotách menších než 120°C [54]. Nebo produkty s vazbou CH ztrácí 

chemicky vázanou vodu při teplotách 400 – 500°C. Za určitých okolností (v 

případě přítomnosti CO2) můžou CH sloučeniny tvořit CaCO3. [55] Rozklad 

C-S-H gelu, který je hlavním hydratačním produktem a také nositel 

primárních vazných pevností, byl zaznamenán ve velkém rozsahu teplot, to 

je vysvětleno především amorfní strukturou této fáze. Jedná se o několika 

fázovou reakci, která je zapříčiněna komplexností struktury gelu a 

přítomností vody. Tato voda může být obsažena v různých formách a 

vyžadovat rozdílné množství tepelné energie k tomu, aby byla uvolněna. 

[56] 

Během měření rozkladných teplot pomocí termogravimetrické metody 

(TGA), atomové resonance (NMR) a neutronové difrakce (ND) [55] [57]se 

ukázalo, že k hlavním rozkladným dějům dochází mezi teplotami 100°C a 

450°C. Fordham a kol. [58] tvrdí, že k 3 typům dehydratace C-S-H gelu 

dochází pod 400 °C. Ve 180°C odchází voda kapilární, v 350°C odchází 

voda mezivrstvová a chemicky vázaná voda odchází až při 400°C. 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 

3.1. CÍL DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Cílem diplomové práce je výzkum a vývoj expanzního kotevního materiálu, který je 

určen především do průmyslových provozů (např. strojírenský a energetický), kde 

provozní podmínky vyvozují nepříznivé teplotní namáhání kotevního spoje. 

Z hlediska splnění předpokladů pro vytvoření pevného a bezpečného konstrukčního 

spojení kotvené součásti, je nutné, aby vyvíjená hmota dosahovala výborných 

fyzikálně-mechanických vlastností jako je dostatečná pevnost v tlaku, pevnost v tahu 

za ohybu (odpovídající nebo převyšující parametry podkladu, v němž probíhá kotvení), 

rezistenci vůči vytržení a vykazovala expanzi i objemovou stálost po vyzrání kotevní 

hmoty. Záměrem, na který bude kladen značný důraz, je zajištění výše uvedených 

parametrů i během šokového teplotního namáhání s maximální teplotou 200 °C. 

Záměrem je rovněž využití alternativních surovin pro modifikaci složení matrice 

vyvíjené hmoty. Důvodem jsou především ekonomické a ekologické aspekty, kdy 

v současné době sílí tlak na používání materiálů, jež jsou přátelské k životnímu 

prostředí. 

V neposlední řadě bude s ohledem na dílčí cíle práce kladen důraz na vyhodnocení 

dosažených výstupů z hlediska praktického využití vyvinuté hmoty a doporučení pro 

případný navazující výzkum. 

 

3.2. METODIKA PRÁCE 
 

S ohledem na rozsah diplomové práce je metodika členěna na 4 etapy. 

Řešení diplomové práce částečně navazuje na výstupy bakalářské práce 

Müller [1]. 

První etapa se zabývá selekcí vhodných surovin a návrhem primárních 

receptur expanzních kotevních hmot. Pozornost je zaměřena na suroviny 

jak z primárních zdrojů, tak na alternativní složky (zejména modifikace 

matrice). Suroviny byly mimo jiné vybrány na základě předchozích studií 

zaměřených na podobnou problematiku (zejména viz kap. 2.4). 
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V druhé etapě jsou ověřeny vlastnosti výchozí receptury. Byly provedeny 

zkoušky k posouzení vlivu množství pojiva, expanzní přísady, vlivu plniva a 

CNT nanovýztuže na vlastnosti hmoty. Byl sledován a hodnocen jednak 

vývoj pevností v čase a dále vliv teploty na testované parametry. V závěru 

této etapy se bylo provedeno dílčí vyhodnocení a modifikace složení 

receptury v návaznosti na výsledky zkoušek provedených v této etapě se 

záměrem dosažení požadovaných vlastností vyvíjené hmoty. 

V etapě 3 byly ověřeny vlastnosti modifikovaných receptur obdobných jako 

ve druhé etapě a následně bylo přistoupeno k testování technologických 

vlastností hmoty a posouzení hmoty z praktického hlediska a jejího využití. 

Mezi tyto testy byla zařazena především zkouška vytržením tepelně 

exponovaných a neexponovaných kotev a jejich následná analýza 

počítačovým (rentgenovým) tomografem.  

V poslední čtvrté etapě je provedeno zhodnocení výsledných vlastností 

finálních receptur a to jak mechanických, užitných i technologických vč. 

doporučení pro případný navazující výzkum. 
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3.2.1. ETAPA I - VOLBA SUROVIN A NÁVRH RECEPTUR 
 

Záměrem této etapy je využít relevantní poznatky z předchozích výzkumů 

a vědeckých studií k výběru potenciálně vhodných surovin, jako je vhodné 

pojivo, plnivo, přísady, příměsi expanzní a rozptýlenou výztuž. 

Do této etapy rovněž patří volba a ověření množství stěžejních složek hmoty 

jako je množství pojiva, dávka expanzních přísad, množství příměsí (na bázi 

alternativních surovin) a případně využití CNT jako nanovýztuže. 

Dílčím cílem řešení poslední části této etapy byl návrh výchozí receptury, 

která je v navazujících etapách podrobena dalšímu testování a následně 

modifikována v následujících etapách tak, aby bylo dosaženo řízené a 

pokud možno, co nejvíce efektivní optimalizace jejích vlastností s ohledem 

na typ vyvíjené hmoty. 

Podrobná struktura náplně řešení Etapy I zaměřené na volbu surovin a 

návrh receptur je uvedena na následujícím schématu (viz Obrázek 16). 
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Obrázek 16 – schéma první etapy 
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3.2.2. ETAPA II – ANALÝZA VLASTNOSTÍ VÝCHOZÍCH 
RECEPTUR 

 

V této etapě byl v laboratorních podmínkách podrobně ověřen vliv 

jednotlivých složek navržených receptur. Systematicky byl posouzen vliv 

pojiva, plniva, expanzních přísad a také uhlíkových nanotrubiček (CNT) jako 

výztužného elementu matrice. Ověření probíhalo formou testování 

podstatných parametrů, jejichž realizace byla zvolena na základě 

požadovaných vlastností vyvíjené hmoty a se zohledněním předchozích 

výstupů. Konkrétně se jedná o pevnostní charakteristiky, objemovou 

hmotnost, objemové změny a teplotní odolnost. V této etapě byly výše 

uvedené zkoušky rovněž vyhodnoceny a v případě nevyhovujících 

vlastností přistoupeno k návrhu modifikace výchozích receptur a opětovně 

posouzeny výše uvedené podstatné parametry. Podrobná struktura náplně 

řešení Etapy II zaměřené na analýzu vlastností výchozích receptur je 

uvedena na následujícím schématu (viz Obrázek 17). 

 

Obrázek 17 – schéma druhé etapy 
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3.2.3. ETAPA III – TESTOVÁNÍ OPTIMÁLNÍCH RECEPTUR 
 

Tato etapa klade důraz na posouzení vhodnosti modifikovaných receptur 

s předpokládaným vysokým potenciálem pro komerční využití. Konkrétně 

se jedná o testy, které jsou důležité zejména s ohledem na praktickou 

aplikaci hmoty a za účelem dodatečné úpravy složení expanzní kotevní 

hmoty, tak aby se jednalo jak z ekonomického, tak kvalitativního hlediska o 

optimální hmotu. Po vytrhávací zkoušce byla také detailně analyzována 

struktura kotevního systému počítačovým tomografem. V závěru této etapy 

je proveden s přihlédnutím k vyhodnocení testů návrh finálních receptur, 

případně ještě drobných modifikací složení. Podrobná struktura náplně 

řešení Etapy III zaměřené na testování modifikovaných, resp. optimálních 

receptur je uvedena na následujícím schématu (viz Obrázek 18). 

 

Obrázek 18 - schéma třetí etapy 

 



51 
 

3.2.4. ETAPA IV – ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 
 

Poslední etapa obsahuje komplexní zhodnocení výsledků z různých 

hledisek, podstatných s ohledem na komerční využití vyvinuté hmoty na 

trhu a rovněž i případného navazujícího výzkumu. Byly zhodnoceny 

všechny významné vlastnosti (mechanické, technologické, užitné) včetně 

orientačního zhodnocení potenciálu uplatnění vyvinuté hmoty na trhu 

stavebních hmot pro specifické aplikace. Struktura náplně řešení Etapy IV 

zaměřené na zhodnocení výsledků je uvedena na následujícím schématu 

(viz Obrázek 19). 

 

Obrázek 19 - schéma čtvrté etapy 
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3.3. NÁVRH VÝCHOZÍ RECEPTURY KOTEVNÍ 
HMOTY 

 

Tato fáze vývoje zahrnuje selekci základních složek výchozích receptur 

včetně determinace zastoupení jednotlivých složek v dané směsi. 

Zohledněny byly i teoretické poznatky výzkumných studií zabývající se 

expanzí, kotevními silikátovými hmotami a teplotní odolností. Výchozí 

receptura, která bude dále modifikována, dle výsledků jednotlivých testů, 

bude definována množstvím jednotlivých složek v kg.m-3. Tyto hodnoty 

budou odvozeny z rovnice absolutních objemů. 

100
1

Vzmmm

k

k

v

v

c

c


  

mc - množství cementu [kg.m-3] 

ρc - objemová hmotnost cementu [kg.m-3], 

mv - množství vody [kg.m-3] 

ρv - objemová hmotnost vody, ve výpočtech používáno 1000 [kg .m-3] 

mk - množství kameniva [kg.m-3] 

ρk - objemová hmotnost kameniva [kg.m-3] 

mp - množství příměsi [kg.m-3] 

ρp - objemová hmotnost příměsi [kg.m-3] 

Vz - množství vzduchu ve hmotě [%] 

 

3.3.1. SPECIFIKACE POJIV 
 

Jako nejvhodnější silikátové pojivo byl zvolen portlandský cement CEM I 

52,5 R, vzhledem k požadavku na vysokou pevnost hmoty a rychlý nárůst 

pevností a s ohledem na obecné požadavky na kotevní zálivku. Portlandský 

cement typu 42,5 R byl zavrhnut z důvodu předešlého testovaní, jež bylo 

předmětem bakalářské práce [1]. Hlavním důvodem byl problém s 
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dosahováním minimálních požadovaných pevností. Cement CEM I 52,5 R 

byl tedy použit jako hlavní pojivová složka, později v průběhu výzkumu byla 

vyvíjena snaha o nahrazení této důležité, leč ekonomicky a 

environmentálně poměrně náročné suroviny.  

Vlastnosti a složení zvoleného cementu jsou uvedeny v následujících 

tabulkách (viz Tabulka 1 a 2). 

 

Tabulka 1- fyzikální a mechanické vlastnosti CEM I 52,5 R [59] 

Parametr Průměrná hodnota Jednotka Metoda/poznámka 

Pevnost v tlaku 

1 den 25 [Mpa] EN 196-1 

2 dny 38 [Mpa] EN 196-1 

7 dní 57 [Mpa] EN 196-1 

28 
dní 

64 [Mpa] EN 196-1 

56 
dní 

68 [Mpa] EN 196-1 

90 
dní 

69 [Mpa] EN 196-1 

Pevnost v tahu za ohybu 

1 den 6 [Mpa] EN 196-1 

2 dny 7 [Mpa] EN 196-1 

7 dní 8 [Mpa] EN 196-1 

28 
dní 

9 [Mpa] EN 196-1 

56 
dní 

9 [Mpa] EN 196-1 

90 
dní 

9 [Mpa] EN 196-1 

Normální konzistence 30,5 [%] EN 196-3 

Počátek tuhnutí 140 [min] EN 196-3 

Konec tuhnutí 187 [min] EN 196-3 

Objemová stálost 1,2 [mm] EN 196-3 

Měrný povrch 515 [m2.kg-1] EN 196-6 

Měrná hmotnost 3140 [kg.m3] EN 196-7 

Sypná hmotnost - v 
autocisterně 

950 [kg.m3] - 

Sypná hmotnost - v cisterně 1200 - 1600 [kg.m3] - 

Hydratační teplo 370 [J.g-1] EN 196-8 
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Tabulka 2 - chemické vlastnosti CEM I 52,5R [59] 

Parametr 
Průměrná hodnota 

[%] 
Metoda/poznámka 

Obsah 

CaO 63,6 EN 196 - 2 

SiO2 20,3 EN 196 - 2 

Al2O3 4,8 EN 196 - 2 

Fe2O3 3,3 EN 196 - 2 

MgO 1,4 EN 196 - 2 

SO3 3,1 EN 196 - 2 

Cl- 0,041 EN 196 - 2 

K2O 0,76 EN 196 - 2 

Na2O 0,2 EN 196 - 2 

Na2O ekvivalent 0,7 EN 196 - 2 

Nerozpustný zbytek 0,5 EN 196 - 2 

Ztráta žíháním 1,6 EN 196 - 2 

 

 

3.3.2. SPECIFIKACE EXPANZNÍCH PŘÍSAD 
 

V návaznosti na výstupy bakalářské práce [1] bylo jako expanzní přísada 

bylo zvoleno CaO a dále expanzní přísada na základě CSA s názvem 

Denka CSA 20, což je v podstatě přísada na redukci smrštění, která 

v určitých dávkách produkuje expanzi. Posledním typem přísady ovlivňující 

objemové změny bylo MgO. Detailní podrobnosti o použitých expanzních 

přísadách, jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

Tabulka 3 - chemické složení CaO [60] 

složka m.j. obsah % 

CaO + 
MgO 

% 92,5 

z toho 
MgO 

% 0,9 

SO3 % 0,2 

CO2 % 3 
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Tabulka 4 - vlastnosti CaO [60] 

Vlastnosti m.j. Dosahované parametry 

Vydatnost dm3/10kg 26 

Zbytek na sítě 0,2 
mm 

% 0,1 

Zbytek na sítě 0,09 % 5,3 

 

Chemické a fyzikální vlastnosti expanzní přísady DENKA CSA 20 uváděné 

výrobcem [61]: 

Tabulka 5 - chemické složení exp. přísady Denka 20 SRA [61] 

Složka Obsah % 

SiO2 1 až 2 

Al2O3 12 až 15 

Fe2O3 0,3 až 0,8 

CaO 50 až 53,6 

MgO 0,4 - 2,3 

Na2O 0,75 

SO3 27 - 31 

Cl 0,05 

Ztráta 
žíháním 

3 

 

Tabulka 6 - vlastnosti exp. přísady Denka 20 SRA [61] 

Vlastnost Jednotka Hodnota 

Hustota 
částic 

g/cm3 2,86 

Jemnost 
mletí 

cm2/g 3700 

 

Tabulka 7 – fyzikální a chemické vlastnosti MgO [62] 

fyzikální a chemická charakteristika specifikace jednotka 

Fe max. 0,01 [%] 

Pb max. 0,005 [%] 

Ca max. 1,0 [%] 

Cl max. 0,1 [%] 

SO4 max. 0,2 [%] 

vzhled Bílí prášek - 

Obsah z vyžíhané látky min. 98 [%] 

 



56 
 

3.3.3. SPECIFIKACE PLNIV 
 

Jak již bylo nastíněno v teoretické části této práce, plnivo zaujímá podstatný 

objem ve hmotě a proto, bylo zvoleno vápencové a křemičité kamenivo, to 

bylo otestováno také, vzhledem k teplotám, do kterých je hmota určena, by 

mělo i přes horší tepelnou odolnost vyhovět. Důvodem byla lepší 

dostupnost křemičitého kameniva a samozřejmě cena. 

Pozornost byla také zaměřena na složení z hlediska zrnitosti kameniva. 

Byly testovány různé křivky zrnitosti, dle Bolomeye, proto aby se dosáhlo 

co nejjemnější zrnitosti a aby došlo k co nejlepší soudržnosti hmoty 

k základovému materiálu a kotvící závitové tyči.  

Poté byla u vápencového plniva ověřena také křivka zrnitosti dle EMPA II 

se záměrem snížit množství záměsové vody na ovlhčení povrchu kameniva 

a získání menší mezerovitosti. To by mělo následně umožnit snížení 

množství cementu ve hmotě, protože tento typ křivky vyžaduje menší 

množství cementového tmelu na obalení zrn kameniva. 

Pro výchozí receptury byla zvolena křivka dle Bolomeye z frakcí 0,0 – 

0,2 mm; 0,2 – 0,5 mm a 0,5 – 1,0 mm. U všech zmíněných frakcí se jednalo 

o drcené vápencové kamenivo. 

 

3.3.4. Alternativní SUROVINY 
 

Alternativní složky byly v tomto případě použity jako částečná náhrada 

cementu. Vzhledem k požadavku na vysokou pevnost materiálu se náhrada 

pohybovala v rozmezí 5 % až 15 % (hmotnostních). Pro tento účel byly 

vybrány dva typy perspektivních zástupců: 

- Jemně mletá Oslavanská škvára; 

- Vysokoteplotní popílek z Chvaletické elektrárny. 
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3.3.4.1. OSLAVANSKÁ ŠKVÁRA 
 

Škváru z Oslavan lze charakterizovat jako popel vznikající z hnědého uhlí a 

jiných pevných paliv. Existuje více typů škváry. Obecně lze konstatovat, že 

existuje minimálně tolik druhů škváry, jako je druhů tuhých paliv. 

Škvára z Oslavan byla zvolena z důvodu její dostupnosti v ČR a i vzhledem 

k výsledkům chemických analýz (výsledky chemického složení a 

mineralogické složení je uvedeno v tabulce č. 8 a č. 9) je očekáván pozitivní 

vliv při tepelném zatěžování a také jako substituce ekonomicky a 

environmentálně náročného cementu. Podstatná je rovněž absence 

prozatímního využití tohoto typu škváry. 

Vzhledem k surovému stavu škváry, bylo nutné provést úpravu vstupní 

suroviny. Proto byla škvára pomleta v kulovém mlýně při rychlosti 49 ot/min 

po dobu 30 minut a dodatečně přeseta skrze síto s velikostí otvorů 1 mm 

pro odstranění zbylých hrubých částic. Jemnost mletí odpovídala 387 

m2/kg. Jemnost mletí (měrný povrch) byla stanovena Blainovým přístrojem.  

Tabulka 8 - chemické složení Oslavanské škváry 

Složka Hmotnost [%] 

SiO2 51,45 

TiO2 0,85 

Al2O3 22,09 

Fe2O3 10,74 

P2O5 0,32 

MnO 0,106 

MgO 1,76 

CaO 3,8 

Na2O 1,85 

K2O 3,45 

SO3 celk. 0,97 

SO3 0,49 

Cl- 0,007 

Ztráta sušením 0,34 

Ztráta žíháním 1100°C 2,38 
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Tabulka 9 - mineralogické složení Oslavanské škváry 

Složky 
Zastoupení 

[%] 

Skelná fáze 85 

Spinel MgFe2O4 0,63 

Křemen SiO2 4,75 

Hematit Fe2O3 0,5 

Mullit 3 Al2O3.2 SiO2 7,4 

Hemihydrát 
CaSO4.1/2H2O 

1,6 

 

 

3.3.4.2. ELEKTRÁRENSKÝ POPÍLEK 
 

Pro náhradu primárního pojiva (cementu) byl jako substituční složka použit 

i vysokoteplotní popílek zachytávaný v odlučovačích tepelné elektrárny ve 

Chvaleticích. Popílek vzniká jako vedlejší produkt při výrobě elektrické 

energie po spalování hnědého uhlí. Granulometrie byla stanovena sítovým 

rozborem. 

Tabulka 10 - Křivka zrnitosti a procentuální obsah jednotlivých zrn 

elektrárenského popílku z Chvaletic 

 

Z výsledků granulometrického rozboru je zřejmé, že popílek má vysoké 

množství částic pod 0,045 mm, což by mělo napomáhat při tvorbě pevné 
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struktury vyvíjeného materiálu. Měrný povrch popílku byl stanoven na 483 

m2/kg. 

Tabulka 11 - chemické složení vysokoteplotního popílku z Chvaletické 

elektrárny 

Složka 
Hmotnosti 

[%] 

SiO2 52,21 

Al2O3 29,59 

Fe2O3 8,44 

CaO 1,82 

MgO 1,16 

K2O 1,66 

Na2O 0,3 

Síra celkem 0,86 

Ztráta žíháním 1100°C 2,12 

 

3.3.5. UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY CNT 
 

V průběhu vývoje hmoty přišel v úvahu pouze jeden typ výztuže, a to CNT 

vlákna. CNT vlákna v silikátové struktuře plní především roli mikroplniva a 

nanovýztuže, zajišťující hutnější a méně pórovitou strukturu. Tato 

skutečnost je z pevnostního hlediska žádoucí a lze očekávat, že tyto 

nanotrubičky pozastaví šíření trhlin na rozhraní CSH fáze, tak jak publikuje 

Li a kol. [63], mimo jiné fungují také jako zárodky krystalů a ve struktuře 

utvářejí prostorovou mřížku. Lze očekávat také zvýšení pevnosti v tahu za 

ohybu, které by mělo velký vliv při určitém způsobu porušení a samozřejmě 

v případě, že by kotevní hmota dokonale přilnula k základovému materiálu. 

Toto ovšem nelze čekávat, protože kotevní hmota se bude aplikovat do již 

plně vyzrálého betonu. 

Použití nanotrubiček samo o sobě je hodně komplexní. V úvahu se musí 

brát nejen typ, nanotrubiček, jejich délka a způsob výroby, ale také stupeň 

dispergace, doba skladování apod. Velice důležité je také zvolení vhodné 

koncentrace trubiček, protože při moc malé koncentraci se jejich působení 

neprojeví na vlastnostech hmoty, naopak při moc velké koncentraci naopak 

může dojít ke značné aglomeraci jednotlivých trubiček a vlastnosti se opět 
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nemusí zlepšit, což především k uvážení ceny a rizik použití se může jevit 

jako velice drahá záležitost. [64] 

  

3.3.6. NÁVRH VÝCHOZÍ RECEPTURY 
 

Návrh výchozí receptury vycházel především z potřebného minimálního 

množství pojiva, což bylo 400 Kg/m3. Následně byl zvolen odpovídající 

vodní součinitel a množství expanzní přísady, které vycházelo buď z pokynů 

od výrobce (v případě Denky CSA 20) nebo dle předchozích výsledků 

v uveřejněných studií (v případě CaO a MgO). Pro lepší zpracovatelnost a 

nižší vodní součinitel byla zvolena vhodná plastifikační přísada Sika 

ViscoCrete – 1035 CZ. Přičemž se jedná o polykarboxylátovou 

superplastifikační přísadu, která dle informací od výrobce se do směsi 

přidává v množství 0,2 – 1,7% z hmotnosti cementu a má pH 4,5. [65] 

Množství vody bylo vypočítáno dle vodního součinitele a jako zdroj vody byl 

použit vodovodní řád od společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. 

Dle uváděné kvality vody, daný zdroj splňoval veškeré požadavky uvedené 

v normě ČSN EN 1008.  

 

3.3.7. OPTIMALIZACE RECEPTUR 
 

Prakticky po každé etapě, ve které došlo k vlastnímu testování receptur, 

byly vyhodnoceny dílčí výsledky zkoušek a následně navržena modifikace 

receptur. Ta zahrnovala úpravu množství některých komponentů vyvíjené 

hmoty, případně použití jiné suroviny. Cílem těchto modifikací bylo zlepšení 

testovaných vlastností tak, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů 

vyvíjené expanzní kotevní hmoty na silikátové bázi.  

 

3.4. ZÁKLADNÍ LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ 
 

Testování probíhalo vždy na sadě o minimálně třech zkušebních tělesech, 

kde rozměry byly určeny buď příslušnou technickou normou, nebo 
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konstrukcí měřícího zařízení. Odkaz na příslušnou technickou normu 

týkající se dané vlastnosti je vždy uveden u každé popisované zkoušky 

zvlášť, včetně případné modifikace postupu. Při vyhodnocování některých 

dílčích výsledků a zkoušek jsou uváděny dvě hodnoty odděleny lomítkem, 

přičemž první patří vždy tepelně nezatíženým zkušebním tělesům a druhé 

hodnoty se vždy jedná o tepelně exponovaná zkušební tělesa. 

 

3.4.1. Ověření dávky pojiva 
 

Testováním ideálního množství pojiva, se zjišťovalo při jakém minimálním 

množstvím, bude u vyvíjené hmoty dosaženo požadovaných vlastností. Je 

zde kladen důraz na použití minima primární pojivové složky, kterou ve 

všech případech byl cement CEM I 52,5 R. Důvodem je omezení smrštění 

cementové matrice v průběhu zrání, které by mohlo mít zásadní vliv na 

objemové změny celého vyvíjeného expanzního kotevního silikátového 

materiálu. 

Během tohoto testování, byly provedeny zkoušky pro stanovení objemové 

hmotnosti, pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Ve všech těchto případech 

byly jednotlivé vlastnosti stanované na zkušebních tělesech o rozměrech 

160×40×40 mm. Zkoušky byly vždy vyhodnocovány na základě výsledků 

testovací sady. Celkem byly vyrobeny dvě testovací sady zkušebních těles , 

kdy vždy jedna sada těles dané receptury byla podrobena teplotnímu 

zatížení o teplotě 200°C. 
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Obrázek 20 - Zkušební těleso o rozměrech 160×40×40 mm po provedení 

testování pevnosti v tahu za ohybu 

  

3.4.1.1. OBJEMOVÁ HMOTNOST 
 

Objemová hmotnost byla stanovena a vyhodnocována dle normy ČSN EN 

12190, každý rozměr zkušebního tělesa byl měřen třikrát. Z průměrných 

rozměrů a dále hmotnosti byla vypočtena objemová hmotnost. V grafu jsou 

zobrazeny průměrné výsledky parametrů hmot o stáří 2 a 28 dnů, přičemž 

pro každé stáří byly porovnány vlastnosti tepelně zatížených a nezatížených 

hmot. 
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Graf 1 - objemová hmotnost zkušebních těles s odlišným množstvím 

pojiva 

Nejvyšší objemové hmotnosti bylo dosaženo u hmoty CE-3 s nejvyšším 

obsahem cementu a nejnižší v případě receptury CE-1, která obsahovala 

nejnižší obsah cementu. V porovnání 2 denních a 28 denních objemových 

hmotností došlo k mírnému snížení objemové hmotnosti. Tuto skutečnost si 

lze vysvětlit zráním a vysycháním silikátového materiálu, kdy se z pórů 

v cementové matrici odpařuje voda a je nahrazována plynem. Voda je 

spotřebována také v průběhu hydratační reakce. 

Porovnáním teplotně zatížených a nezatížených hmot došlo ke snížení 

objemové hmotnosti, které se pohybovalo v rozmezí od 0 do 2%. Tento 

úbytek hmotnosti je pravděpodobně způsoben únikem volné a chemicky i 

fyzikálně vázané vody, kdy vysoká teplota výrazně urychluje úbytek vody 

ve hmotě kotvícího materiálu. 

  

3.4.1.2. PEVNOST V TLAKU 
 

Pevnost v tlaku byla vyhodnocena dle normy ČSN EN 12190, s tím, že 

pevnosti byly vyhodnocovány po 2 a 28 dnech. Hlavním důvodem tohoto 

kroku je, že u vyvíjené hmoty je kladen důraz na co nejrychlejší možnost 
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zatížení vytvářené kotvy. Byly porovnávány parametry tepelně zatížených 

a nezatížených sad zkušebních těles. 

 

Graf 2 - pevnost v tlaku receptur s odlišným množstvím pojiva 

Nejvyšších pevností bylo dosaženo v případě receptury CE–3, která 

obsahovala největší množství cementu, kdy po 28 dnech se pevnost 

pohybovala kolem hodnoty 62 MPa a teplotním zatížením došlo k poklesu 

na 55,1 MPa. Podstatné je, že již po 2 dnech dosahovala receptura CE-3 

pevnosti v tlaku 41,8 MPa. Tuto recepturu lze tedy z hlediska navazujících 

etap shledat jako vhodnou. 

Při porovnání hmot po teplotní expozici, je možné sledovat trend snižující 

se pevnosti u teplotně zatížených hmot. Přičemž rozdíl u 2 denních pevností 

činil 1,4 až 3,1% a po 28 dnech se rozdíl pohyboval v rozmezí 9,9 až 11,2%. 

 

3.4.1.3. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle normy ČSN EN 196 – 1, kdy 

pevnosti byly vyhodnocovány po 2 a 28 dnech. Stejně jako v případě 

předchozích testovaných parametrů, bylo hlavním důvodem tohoto kroku, 

že u vyvíjené hmoty je kladen důraz na co nejrychlejší možnost zatížení 
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vytvářené kotvy. Rovněž byly komparovány parametry tepelně zatížených 

a nezatížených hmot. 

 

Graf 3 – pevností v tahu za ohybu receptur s odlišným množstvím pojiva 

Receptura CE-3 dosáhla vyšších pevností v tahu za ohybu o 0,2/0,2 MPa 

oproti receptuře CE-2 a o 0,4/0,5 MPa oproti receptuře CE-1 po 28 dnech.  

Potvrdil se předpoklad s ohledem na výsledky pevnosti v tlaku. Jediným 

rozdílem byl vyšší procentuální pokles pevností v tahu u 2 denních 

pevností, který dosahuje 2,9 – 3,9 % což je mírně více než v případě 

pevností v tlaku.  

 

3.4.1.4. VYHODNOCENÍ VLIVU DÁVKY POJIVA 
 

Z dosažených výsledků v prvotní fázi testování, byla vybrána receptura CE-

3 s nejvyšším množstvím cementu, především kvůli nejvyšší dosažené 

pevnosti. Pevnostní podmínku splňovala i receptura CE-2, která navíc 

obsahovala méně cementu než receptura CE-3.  

Vzhledem k plánovanému zakomponování alternativních surovin jako je 

škvára a popílek do receptury v dalším kroku, lze předpokládat, že jejich 
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použitím dojde ke snížení pevností a proto se jeví receptura CE-3 jako 

nejvhodnější pro následující etapy výzkumu.  

 

3.4.2. VLIV SUBSTITUCE CEMENTOVÉHO POJIVA 
 

V následujícím testování bude ověřován vliv příměsí s latentní hydraulicitou 

či pucolánovými vlastnostmi na charakteristiku vyvíjené hmoty. Jako 

náhrada cementu bude použita Oslavanská škvára a vysokoteplotní popílek 

z elektrárny ve Chvaleticích, jejichž vlastnosti byly specifikovány 

v předcházející části této práce. Nahrazení cementu je uvažováno 

v množství 5, 10 a 15 hmotnostních procent pro oba typy substitučních 

složek. Přesné množství škváry a popílku v dané směsi bude následně 

dopočítáno přes objem nahrazovaného cementu, tak aby celá receptura 

splňovala rovnici absolutních objemů. 

Cílem tohoto testování je zjištění vlastností receptur, ve kterých dojde 

k nahrazení drahého a ekologicky náročného cementu, v dané receptuře. 

Pokud by receptura CE-3 s minimálním nahrazením alespoň 10 % dosáhla 

pevností v tlaku srovnatelných s recepturou CE-2, bylo by dosaženo nižšího 

množství cementu minimálně o 20 kg/m3. 

 

3.4.2.1. OBJEMOVÁ HMOTNOST 
 

Objemová hmotnost byla stanovena a vyhodnocována dle normy ČSN EN 

12190, každý rozměr zkušebního tělesa byl měřen třikrát. Z průměrných 

rozměrů a dále hmotnosti byla vypočtena objemová hmotnost. V grafu jsou 

zobrazeny průměrné výsledky parametrů hmot o stáří 2 a 28 dnů, přičemž 

pro každé stáří byly porovnány vlastnosti tepelně zatížených a nezatížených 

hmot. 
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Graf 4 - objemových hmotností receptur se substitucí cementového pojiva 

Referenční hmota dosáhla objemové hmotnosti 2710 kg.m-3 po 2 dnech a 

2700 kg.m-3 po 28 dnech zrání.  

Nejvyšší objemovou hmotnost z hmot obsahující náhradu pojiva, dosáhla 

receptura s 5% náhradou škváry, kde hodnota dosáhla 2630 kg.m-3 po 2 

dnech a 2640 kg.m-3 po 28 dnech. Druhá nejvyšší hodnota byla 

zaznamenána u zkušebního tělesa s 5% náhradou cementu popílkem. 

Nejnižších hodnot naopak dosáhly receptury s nejvyšším množstvím 

nahrazeného pojiva. Z grafu jednoznačně vyplývá, že objemová hmotnost 

u hmot s náhradou cementu zůstává poměrně konstantní a to jak po delší 

době zrání, tak i po tepelné expozici. V porovnání s výchozí recepturou bez 

náhrady, objemová hmotnost zůstává stejná, případně dosahuje vyšších 

hodnot po 28 dnech zrání, což by mohlo být způsobeno pomalejší hydratací 

složek s pucolánovou aktivitou/latentní hydraulicitou a následnou zvýšenou 

hutností matrice.  

 

3.4.2.2. PEVNOST V TLAKU 
 

Pevnosti v tlaku receptur s náhradou cementu byly stanoveny dle ČSN EN 

12190. Hmoty byly zatíženy teplotním namáháním do 200 °C a testovány 
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po 2 a 28 dnech. Pro porovnání byly všechny modifikované hmoty 

komparovány s výchozí recepturou CE-3.  

 

Graf 5 - pevností v tlaku receptur se substitucí cementového pojiva 

Nejvyšší hodnoty pevnosti v tlaku dosáhla referenční receptura CE-3. 

Nejvyšších pevností z receptur s částečnou náhradou pojivové složky po 28 

dnech zrání dosáhla receptura CE-5/05S, což je o 3,4/2,7% méně než 

výchozí receptura CE-3.  

Pevnosti v tlaku receptur s náhradou pojivové složky se vyvíjely dle 

očekávání. Došlo ke snížení celkových pevností a tyto pevnosti se dále 

snižovaly se zvyšující se náhradou pojivové složky. Jedinými recepturami, 

které nevykázaly dostačující pevnosti, byly záměsi s vyšší než 10% 

náhradou. Tyto směsi byly vyloučeny z dalšího testování.  

Ze získaných výsledků lze usuzovat, že hmoty obsahující škváru mají nižší 

poklesy hmotností. Také procentuální pokles pevností po tepelném zatížení 

je vyšší po 2 dnech než po 28 dnech zrání, pouze v případě receptury CE-

3 byl zaznamenán vyšší úbytek pevností po 28 dnech. 
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3.4.2.3. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle normy ČSN EN – 196 – 1, kdy 

pevnosti byly vyhodnocovány po 2 a 28 dnech, tedy stejně jako 

v předchozím případě a to z důvodu zachování stejného postupu a 

zachování co nejvěrohodnějších výsledků a možnosti porovnání výsledků 

napříč etapami. Samozřejmě byla zachována doba zrání i tepelná expozice.  

 

Graf 6 - pevnosti v tahu za ohybu receptur se substitucí cementového 

pojiva 

Hodnoty pevností v tahu za ohybu se vyvíjely obdobně jako tlakové 

pevnosti, to znamená, že se snižujícím se množstvím pojiva klesala pevnost 

v tahu za ohybu. Zajímavým zjištěním je skutečnost, že při 5% substituci se 

lépe projevil ve vyvíjené hmotě popílek, kdežto při dávkování 10 a 15 % bylo 

dosaženo vyšších ohybových pevností v případě receptur obsahujících 

škváru. 

Druhou nejvyšší hodnotu dosáhla receptura s 5 % škváry a to 5,3/5,2 MPa 

po 28 dnech, což je o 0,2/0,1 MPa méně než u 5% popílkové náhrady. 

Ostatní hodnoty vykázaly již menší pevnosti. Nejnižších pevností dosáhla 

receptura s 15% náhradou pojiva popílkem a to 4,5/4,1 MPa po 28 dnech.  
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3.4.2.4. VYHODNOCENÍ VLIVU MODIFIKACE POJIVA 
 

Vzhledem k výsledkům testování substituce pojivové složky alternativními 

surovinami, byly vyloučeny receptury s náhradou vyšší než 10 %, protože 

docházelo již k výraznějším poklesům sledovaných parametrů (zejména 

pak pevnosti v tlaku). Jako vhodná se tedy se jeví náhrada cementu 5 a 10 

% vysokoteplotního popílku a škvárou z Oslavan. Tyto receptury dosáhly 

vlastností zajímavých z hlediska dalšího vývoje silikátové expanzní hmoty 

pro kotvení v betonových podlahách s požadavkem na odolnost vůči 

zvýšené teplotě. Proto budou použity i v další etapě. 

Z těchto receptur nejlepších pevností dosáhla receptura s 5% náhradou 

pojiva škvárou CE-3/S05, která prokázala nejvyšší pevnosti v tlaku po 28 

dnech, které byly pouze o 3,4%/2,7% nižší než u referenční receptury CE-

3 a o 23,8%/26,8% nižší v tahu za ohybu, kdy nejlepších hodnot dosáhla 

naopak receptura CE-3/P05 a až druhé nejvyšší hodnoty dosáhla receptura 

s nejvyššími tlakovými pevnostmi CE-3/S05. Obě hodnoty se vztahují k 

pevnostem po 28 dnech zrání.  

U receptur s 5% náhradou bude spotřeba cementu vyšší o 2,5 kg na metr 

krychlový oproti receptuře CE-2, u 10% se jedná o ušetření 20 kg cementu 

na metr krychlový ve srovnání se stejnou recepturou. Toto porovnání je zde 

uvedeno, především proto, že obě tyto receptury dosáhly obdobných 

pevnostních parametrů. 

 

3.4.3. TESTOVÁNÍ VLIVU EXPANZNÍ PŘÍSADY NA VÝCHOZÍ 
RECEPTURU 

 

V této části procesu testování, byly otestovány jednotlivé expanzní příměsi, 

které byly vybrány na základě teoretických poznatků získaných z vědeckých 

studií a odborné literatury. [1] Jako potenciálně vhodné expanzní příměsi se 

jeví CaO, Denka 20 CSA neboli příměs produkující ettringit a MgO. 

Vzhledem ke komplexnosti problematiky expanze a jejího vlivu na hmotu, 

je nutné otestovat nejen vlastní expanzi, ale i veškeré pevnostní 

charakteristiky a především veškeré vlastnosti po teplotním zatížení, 
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protože při zahřívání dochází velmi snadno k dehydrataci expanzních 

produktů a tím i ztrátě pevnosti, hutnosti a s tím spojené objemové změny. 

Zkoušky se budou provádět na výchozí receptuře z první fáze testování – 

CE-3, modifikované různým množstvím a typy expanzních přísad. Množství 

se bude odvíjet v závislosti na jejich původu a typu reakčních produktů. 

Dávky s expanzními přísadami jsou uvedeny v následující tabulce. 

Tabulka 12 - typy a procentuální množství jednotlivých testovaných 

expanzních přísad 

 Druh expanzní přísady 

 CaO MgO Denka 

Množství 
expanzní 
přísady 

[%] 

5 5 10 

7,5 7,5 15 

10 10 20 

 

Při testování byla pozornost zaměřena na posouzení základních parametrů 

expanzních hmot – objemová hmotnost, pevnost v tlaku a tahu za ohybu, 

které byly hodnoceny jak před, tak po teplotní expozici a to ve stáří hmot 2 

a 28 dní. V případě teplotně nezatěžovaných směsí byl důraz kladen také 

na exaktní ověření objemových změn - volná expanze/smrštění, pročež byla 

využita moderní přístrojová technika Schleibingerův kužel (objemové 

změny do 24 hod od smísení složek) a Tensografu TGF-02 (objemové 

změny do 168 hod od smísení složek).  

 

3.4.3.1. OBJEMOVÁ HMOTNOST 
 

Objemová hmotnost byla stanovena a vyhodnocována dle normy ČSN EN 

12190, každý rozměr zkušebního tělesa byl měřen třikrát. Z průměrných 

rozměrů a dále hmotnosti byla vypočtena objemová hmotnost. V grafu jsou 

zobrazeny průměrné výsledky parametrů hmot o stáří 2 a 28 dnů, přičemž 

pro každé stáří byly porovnány vlastnosti tepelně zatížených a nezatížených 

hmot. 
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Graf 7 - objemové hmotnosti receptur s expanzními příměsi 

 

Nejvyšší objemové hmotnosti dosáhly vzorky s 5% obsahem MgO, nejnižší 

hodnoty dosáhly receptury s 15 % CaO. U receptury s 10 % CaO byl 

zaznamenán výrazný pokles objemové hmotnosti po 28 dnech ve srovnání 

s 2 denními hodnotami, který se u jiných zkušebních těles nevyskytl. Ostatní 

hodnoty pohybovaly v rozmezí hodnot 2470 – 2670 kg.m-3 po 2 i 28 dnech 

v teplotně nezatíženém stavu (kromě receptury s 15 % Denky, která 

dosáhla 2200 kg.m-3 po 2 dnech a 2230 kg.m-3 po 28 dnech 

v teplotně nezatíženém stavu). 

Co se týče změny objemové hmotnosti mezi teplotně zatíženými a 

nezatíženými zkušební tělesa, docházelo zde ke snížení objemové 

hmotnosti do 3,8 % po 2 dnech a do 3,1 % po 28 dnech. 

V porovnání s výchozí recepturou CE-3 bylo dosaženo nižších objemových 

hmotností o 1,5% (u 5% MgO) až 18% (u 15% CSA přísady) po 2 dnech a 

od 3% až do 17,5% po 28 dnech. 

  

3.4.3.2. PEVNOST V TLAKU 
 

Pevnosti v tlaku receptur s náhradou cementu byly stanoveny dle ČSN EN 

12190 a stejného testovacího postupu jako předchozí zkoušky pevností 
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v tlaku. Výsledky jsou zobrazeny v grafu č. 8, včetně vyobrazení 

procentuální změny pevností v porovnání zkušebních těles před a po 

tepelném zatížení. 

 

Graf 8 - pevností v tlaku receptur s expanzními příměsi 

Nejvyšších pevností po 28 dnech dosáhly zkušební tělesa s 5% MgO, 

následovány hmoty s 5% CaO a s 7,5% MgO. Naopak nejnižších hodnot 

dosáhly hmoty s 15% Denky a 10% CaO. U testovaných zkušebních těles 

docházelo k rozdílnému poklesu pevností v tlaku po tepelném zatížení, kdy 

zkušební tělesa s expanzní přísadou vykazovala nejnižší změnu a to od 

2,9% do 3,7% po 28 dnech. Naopak nejvyšší změnu vykázaly zkušební 

tělesa s expanzní přísadou Denka, od 6,7% do 10,3% po 28 dnech. Tento 

pokles je již značný a lze ho přisuzovat rozkladu ettringitu, který může 

nastávat již při 100°C. Skutečnost, že takto výrazný pokles se neprojevil po 

2 dnech, je pravděpodobně způsobeno tím, že ještě v této době zrání se 

nestihl ettringit zformovat. Přičemž změna 2 denních tlakových pevností u 

stejné expanzní přísady se pohybovala pouze od 4,2% do 5,6 %, což jsou 

hodnoty, které nevybočují z rozptylu hodnot ostatních zkušebních těles 

s odlišnými expanzními přísadami. 

Pozoruhodnou skutečností je rozptyl hodnot po 28 dnech, kdy vhledem 

k prakticky stejným hodnotám v tlaku po 2 dnech (rozdíl hodnot se 
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pohyboval do 5,7 MPa) byl rozdíl nejvyšší a nejnižší dosažené pevnosti 

skoro dvojnásobný (10,0 MPa).  

V porovnání s recepturou CE-3 je pokles pevností v rozsahu od 4,7% (u 5% 

MgO) až do 20,8% po 28 dnech (u 15% Denky). Pevnosti po 2 dnech se 

snížily v rozmezí 18,2% - 31,8%. 

Vzhledem k nižším dosaženým tlakovým pevnostem budou vyřazeny 

z dalšího testování receptury s 10% CaO a 15% Denky.  

3.4.3.3. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle normy ČSN EN 196 – 1, a to 

po 2 a 28 dnech. Průměrné výsledky jsou uvedeny v grafu níže. Jsou zde 

výsledky jak teplotně zatížených, tak nezatížených zkušebních těles a také 

procentuální změna pevností mezi teplotně exponovanými a 

neexponovanými hmotami.  

 

Graf 9 - pevnost v tahu za ohybu receptur s expanzními příměsi 

Nejvyšších pevností v tahu za ohybu bylo docíleno v případě hmoty CE-

3/C7,5 a to 6,4 MPa po 28 dnech. Následovaly hmoty s 5% MgO a 5% CaO, 

které dosáhly hodnoty 6,0 MPa po 28 dnech. Naopak nejnižší hodnoty 

pevnosti v tlaku byly zaznamenány ve hmotě obsahující 15% Denky a dále 

10% Denky, proto byla receptura CE-3/CS15 vyloučena z dalšího testování.  
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Zajímavým úkazem je to, že u některých zkušebních těles došlo k zvýšení 

pevností v tahu za ohybu po tepelném zatížení, to může být způsobeno u 2 

denních pevností vlivem vyšší teploty, které během zrání může urychlit 

tvrdnutí cementové matrice.  

V porovnání s recepturou CE-3 došlo k poklesu pevností – v rozmezí 0,3% 

až do 18,6% po 28 dnech. 

 

3.4.3.4. EXPANZE V SCHLEIBINGEROVĚ KUŽELU 
 

Sledování objemových změn v kratším časovém intervalu, tj. do 24 hodin 

od smísení složek hmoty bylo realizováno ve Schleibingerově kuželu. Tímto 

došlo k ověření jedné z nejdůležitějších vlastností vyvíjené hmoty, kdy 

silikátové receptury, pro které je zcela typické smršťování během zrání 

naopak s ohledem na obsah expanzních složek zvýší svůj objem.  

Výhodou Schleibingerova kuželu je v porovnání s tensografem možnost 

ověření expanze již od počátku smísení složek směsi, kdežto pomocí 

tensografu TGF-02 (viz následující kapitola 5.2.3.5) lze zachytit tyto 

objemové změny až po cca 90 minutách, což je determinováno dominantně 

počátkem tuhnutí vyvíjené směsi. 

Stanovení expanzí ve Schleibingerově kuželu bylo stanoveno následovně.  

Bylo připraveno přibližně 100 g směsi dané hmoty, která byla následně 

umístěna do kuželu a zahájeno měření, při němž byla snímána vzdálenost 

terče na povrchu hmoty od zdroje laserového paprsku. Podle toho zda se 

terč od zdroje vzdaloval nebo naopak přibližoval, bylo vyhodnoceno, zda se 

jednalo o expanzi nebo o smrštění. Po ukončení měření, byla změřena 

skutečná výška kužele po proběhlé objemové změně a z údajů získaných 

ze Schleibingerova kuželu byla dopočítána původní hodnota objemu 

zkušebního tělesa při počátku měření. To umožnilo zjistit skutečné hodnoty 

expanze. 

Hodnoty expanzí jednotlivých receptur stanovených během prvních 24 

hodin, jsou uvedeny na následujícím grafu: 
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Graf 10 – expanze receptur s expanzními příměsi během prvních 24 hodin 

od zamíchání, měřeno ve Schleibingerově kuželu 

Nejvyšších hodnot expanze dosáhla receptura s 15% Denky a to 0,20‰. 

Této expanze bylo dosaženo po přibližně 180 minutách od počátku míchání 

a poté došlo k postupnému smršťování až na hodnotu 0,10‰. U zkušebních 

těles s 20% Denky, 10% CaO a 7,5% CaO bylo dosaženo pozvolnější 

expanze, která se projevovala expanzí ihned po zamíchání a postupně 

rostla během prvních 24 hodin. 

Velice rychlá počáteční expanze receptury s 15 % Denky může být 

přisuzování obsaženému CaO, kterého je v Dence obsaženo 50 – 53 % 

[61]. Důvodem proč ostatní receptury obsahující pouze expanzní přísadu 

CaO nedosáhly tak rychlých expanzí je pravděpodobně původ CaO, kdy 

CaO obsažené v přísadě Denka bude odlišné od čistého CaO, které bylo 

použito jako samostatná expanzní přísada. Průběh expanze ovlivňuje pálící 

křivka a fakt, zda se jedná o vápno ostře či měkce pálené výrazně ovlivňuje 

reakční rychlost včetně průběhu hydratace CaO na Ca(OH)2.  

Hmota s množstvím 10% expanzní přísady Denka vykázala okamžitě po 

zamíchání smrštění, přičemž po 180 minutách smrštění ustalo a následně 

hmota expandovala a po přibližně 630 minutách se hodnoty objemové 

změny dostaly nad původní hodnotu objemu. Naopak hmota s 5% CaO 

expandovala ihned po zamíchání, ale po cca 570 minutách, již vykazoval 
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smrštění v porovnání s původním objemem. Přičemž expanze přešla 

v smršťování po 240 minutách v porovnání s původním objemem. Toto 

množství expanzní přísady je možné označit jako vhodnou dávku pro 

redukci smrštění v nesmrštivých maltách, nikoliv pro expanzí hmotu. 

Ostatní testované hmoty okamžitě po zamíchání vykázaly smrštění a 

v rozmezí od 200 do 400 minut od zamíchání se začaly objemové změny 

ustalovat a změna objemu již nebyl tak výrazná. Důvodem proč došlo 

k smrštění je nejspíše malé množství expanzní přísady, které nebylo 

schopno potlačit ani smrštivé vlastnosti vyvíjené silikátové hmoty, nebo 

pomalá hydratace MgO. 

 

3.4.3.5. MĚŘENÍ EXPANZE V TENSOGRAFU 
 

Pro snímání a záznam objemových změn byl použit tensograf TGF-02 

v době od 90 min do 168 hodin po zamíchání, tzn. bez raného počátku zrání 

vyvíjených hmot.  

Tensograf TGF-02 je unikátní přístroj určený pro měření reologických 

vlastností podlahových systémů a taktéž vlastností potěrových materiálů od 

čerstvého stavu hmoty po její vyzrání. [66] 

Výsledky objemových změn testovaných hmot jsou uvedeny v následujícím 

grafu. 
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Graf 11 - expanze receptur s expanzními příměsi během prvních 168 

hodin od zamíchání, měřeno v Tensografu 

Celkové objemové změny se již po 24 hodinách neměnily v tak výrazné 

míře, přičemž průběh objemových změn se ustálil. Jediným případem, kdy 

vyvíjená hmota vykázala změnu v porovnání s původním objemem byla 

směs CE-3/C05, tj. zkušební tělesa s 5% množstvím CaO, jenž po cca 110 

hodinách vykázal nižší hodnoty objemu v porovnání s původním stavem.  

Receptury s 20 % Denky, 15 % Denky, 10 % CaO a 7,5 % CaO vykázaly 

celkové objemové změny vyšší oproti původnímu stavu a to v rámci hodnot 

od 0,05‰ do 0,10‰ po 168 hodinách. Z čehož nejvyšší hodnoty dosáhla 

receptura s 20 % Denky, tj. CE-3/CS20.  

Receptura s 10% Denky byla poslední recepturou, která vykázala celkovou 

expanzi v porovnání s původním stavem. Kdy tato receptura dosáhla 

expanze o hodnotě 0,025‰ 

Ostatní receptury, především všechny receptury s expanzní přísadou MgO, 

dosáhly negativních objemových změn, tj. vykazovaly smrštění. Neúčinnost 

expanzní přísady MgO může být přisuzována pomalé tvorbě periklasu, kdy 

tato reakce může trvat až v řádu několika let. 
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Ve srovnání s recepturou CE-3 došlo k výrazně nižšímu smrštění nebo 

naopak k expanzi. Tato receptura bez jakékoliv expanzní přísady dosáhla 

naprosto nejvyšších negativních objemových změn. 

  

3.4.3.6. VYHODNOCENÍ VLIVU EXPANZNÍCH SLOŽEK 
 

V této fázi testování došlo k ověření pevnostních a expanzních vlastností 

navržených receptur s expanzními přísadami na základě výchozí receptury 

CE-3. 

Vzhledem k nízkým výsledkům pevností v tlaku, byly vyřazeny receptury 

s 20% množstvím Denky a 10% množstvím CaO a to i přes prokázané 

dobré expanzní vlastnosti. Ostatní receptury vykazovaly slibné pevnostní 

charakteristiky (pevnost v tlaku vyšší než 50 MPa i po teplotním zatížení). 

V další části této fáze došlo k ověření expanzí dvěma metodami. Vzhledem 

k výsledkům musela být vyloučena receptura CE-3 bez expanzní přísady a 

stejně tak veškeré receptury obsahující MgO, jelikož celkové objemové 

změny neprokázaly nejmenší náznak expanze v monitorovaném časovém 

úseku, tj. 168 hod. 

Do další části testování nebude zahrnuta ani receptura s 5 % CaO, která 

sice v prvotní fázi zrání dosáhla expanze, ale vzhledem k celkovému 

konečnému smrštění o hodnotě 0,01‰ lze toto množství spíše doporučit 

pro nesmrštivé hmoty, případně jako přísadu na omezení smrštění. 

V dalších zkouškách v následujících etapách budou použity už pouze 

receptury s 10% CSA a 7,5% CaO, které jako jediné mají předpoklad splnit 

všechny další požadované vlastnosti kladené na vyvíjenou kotevní 

expanzní hmotu. 

 

3.4.4. OVĚŘENÍ VLIVU PLNIVA NA VLASTNOSTI HMOTY 
 

Předmětem posouzení vlivu plniva na výsledné parametry vyvíjených hmot  

bylo ověření vlastností kotevní hmoty s obsahem vápencového a 
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křemičitého kameniva. V předchozích etapách vývoje byla použita jednotná 

křivka zrnitosti a jednotné složení kameniva, a to proto, že vápenec (jenž se 

začíná rozkládat nad 600 °C) vykazuje lepší teplotní odolnost než křemičité 

kamenivo (rozklad křemičitého kameniva začíná při 500 °C). Dle informací 

získaných z odborných zdrojů a uvedených v teoretické části této diplomové 

práce, by při teplotě 200°C mělo odolat i křemičité kamenivo. Vzhledem ke 

snaze snížit obsah cementu a tím pádem dosáhnout lepších objemových 

změn, bude upravena křivka zrnitosti tak, aby došlo ke snížení mezerovitosti 

hmoty a také spotřeby cementového tmele na obalení zrn kameniva.  

Je ovšem nutné zmínit, že i když hmota s novým druhem kameniva, 

odlišnou křivkou zrnitosti vykáže lepší výsledky v této fázi testování, nemusí 

se jednat nutně o lepší recepturu, protože ještě bude nutné ověřit schopnost 

vyplnit kotevní otvor a také mezery mezi závity závitové tyče. Zde by mohl 

nastat problém především vlivem větších zrn kameniva a vytvořením horší 

kontaktní zóny, než v případě použití plniva o menší velikosti zrn.  

 

3.4.4.1. OBJEMOVÁ HMOTNOST 
 

Objemová hmotnost byla stanovena a vyhodnocována dle normy ČSN EN 

12190, každý rozměr zkušebního tělesa byl měřen třikrát. Z průměrných 

rozměrů a dále hmotnosti byla vypočtena objemová hmotnost. V grafu jsou 

zobrazeny průměrné výsledky parametrů hmot o stáří 2 a 28 dnů, přičemž 

pro každé stáří byly porovnány vlastnosti tepelně zatížených a nezatížených 

hmot. 
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Graf 12 - objemové hmotnosti receptur s odlišným složením plniva 

Nejvyšších hodnot bylo dosaženo u receptury CE-3, následovala receptura 

s křemičitým kamenivem bez jakékoliv expanzní přísady CE-3K, Nejnižší 

objemovou hmotnost vykázala hmota s označením CE-3M, kde se jednalo o 

výchozí recepturu s tím, že zde byla použita křivka zrnitosti dle EMPY II. Rozdíly 

objemových hmotností před a po tepelném zatížení se pohybovaly od -2,2% do 

0,7% jak pro zkušební tělesa o době zrání 2 dnů tak i pro zkušební tělesa po 28 

dnech. 

  

3.4.4.2. PEVNOST V TLAKU 
 

Pevnost v tlaku byla vyhodnocena dle normy dle ČSN EN 12190. Veškeré 

získané výsledky tlakových pevností i s označením testovaných receptur jsou 

zobrazeny v následujícím grafu. 
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Graf 13 – pevnosti v tlaku receptur s odlišným složením plniva 

Nejvyšších tlakových pevností bylo dosaženo u receptury CE-3 a to u obou 

případů expozice jak před, tak po tepelném zatížení. Druhou nejvyšší 

hodnotu prokázala ta samá receptura CE-3K a třetích nejvyšších hodnot 

dosáhla receptura s křivkou zrnitosti dle EMPA II. Obě tyto receptury 

dosáhly lepších tlakových pevností, než kterákoliv jiná receptura s expanzní 

přísadou. Z toho lze usuzovat, že použitím křemičitého kameniva nedochází 

v tomto případě ke zvýšení pevností v tlaku a ani odlišná křivka zrnitosti 

nijak nevylepšuje vlastnosti vyvíjené hmoty. 

To může být způsobeno odlišným tvarovým součinitelem, který se liší 

u těžených (v tomto případě křemičitého kameniva) a drcených kameniv 

(vápencového kameniva). Vhodnější tvarový součinitel umožňuje lepší a 

více homogenní vyplnění matrice a tím pádem i lepší obalení povrchu 

kameniv cementovým tmelem. 

Ostatní receptury vykázaly nižší pevnosti, přesto všechny dosahovaly 

pevnosti více než 50 MPa. Z dosažených výsledků je patrné, že při 

expoziční teplotě do 200 °C se exaktně neprojeví příliš výrazné diference 

v chování hmot obsahujících vápencové a křemičité kamenivo, lze pouze 
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konstatovat, že vápencové kamenivo neprokazuje tak vysoký pokles 

pevností po tepelné expozici. 

 

3.4.4.3. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
 

Pevnosti v tahu za ohybu byly ověřeny v souladu s technickou normou ČSN 

EN 196-1 na stejných recepturách jako předchozí tlaková pevnost. 

Průměrné výsledky stanovení tlakových pevností i s označením 

testovaných receptur jsou zobrazeny v grafu níže. 

 

Graf 14 - pevnost v tahu za ohybu receptur s odlišným složením plniva 

Nejvyšších výsledků dosáhly receptura CE-3. Druhou nejvyšší hodnotu 

v tahu za ohybu vykázala výchozí receptura CE-3K a až poté následovala 

receptura pouze s expanzní přísadou. Nejhorší hodnoty pevnosti v tahu za 

ohybu, stejně tak jako tomu bylo u pevností v tlaku, byly zjištěny v případě 

receptury s obsahem expanzní příměsi Denka (10%).  

 

3.4.5. OVĚŘENÍ POUŽITÍ CNT VÝZTUŽE 
 

Využití uhlíkových nanotrubiček se jeví jako vhodné především z pohledu 

vysoké trvanlivosti a zlepšení soudržnosti hmoty jako celku, kdy tato 
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nanovýztuž při dobrém rozptýlení, by měla zamezit tvorbě trhlin 

v cementovém tmelu a mohla by mít pozitivní vliv zejména při vytrhávací 

zkoušce, kdy by měla zabránit porušení kotevního spoje v kotevní hmotě. 

Vlákna byla před samotným zamícháním do hmoty po dostatečně dlouhou 

dobu rozdružována pomocí ultrazvukové homogenizační lázně, což je 

patrné z následujícího snímku (viz obrázek 32). CNT vlákna byla 

přimíchána do výchozí receptury s CE-3, tzn. s vápencovým kamenivem a 

křivkou zrnitosti dle Bolomeye. 

Je nutné zmínit, že CNT je značně drahým komponentem a jeho případné 

použití musí mít opodstatněný důvod, jinak z ekonomického hlediska využití 

takovéto suroviny ztrácí kompletně smysl a výsledný produkt se stává méně 

konkurenceschopným na trhu. 

 

 

Obrázek 21 - Rozdružování CNT vláken pomocí ultrazvukové 

homogenizační lázně 

 

3.4.5.1. OBJEMOVÁ HMOTNOST 
 

Objemová hmotnost byla stanovena a vyhodnocována dle normy ČSN EN 

12190, každý rozměr zkušebního tělesa byl měřen třikrát. Z průměrných 

rozměrů a dále hmotnosti byla vypočtena objemová hmotnost. V grafu jsou 
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zobrazeny průměrné výsledky parametrů hmot o stáří 2 a 28 dnů, přičemž 

pro každé stáří byly porovnány vlastnosti tepelně zatížených a nezatížených 

hmot. 

 

Graf 15 - objemové hmotnosti receptur, u kterých se ověřuje vliv CNT 

výztuže na vlastnosti výsledné hmoty 

Hmota obsahující CNT výztuže vykazuje totožné hodnoty objemové 

hmotnosti, s tím rozdílem, že po tepelné expozici nevykazuje tak velký 

procentuální rozdíl oproti výchozí receptuře CE-3. 

Na základě této zkoušky lze konstatovat, že nanovlákna nijak neovlivňují 

objemovou hmotnost této konkrétní hmoty.  

 

3.4.5.2. PEVNOST V TLAKU 
 

Pevnost v tlaku byla vyhodnocena dle ČSN EN 12190, kdy pevnosti byly 

vyhodnoceny po 2 a 28 dnech na teplotně zatížených a nezatížených 

hmotách. Výsledky této zkoušky zobrazuje graf níže. 
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Graf 16 - pevnost v tlaku receptur, u kterých se ověřuje vliv CNT výztuže 

na vlastnosti výsledné hmoty 

Nejvyšších hodnot dosáhla výchozí hmota CE-3, následovala hmota CE-3 

s 10% náhradou pojiva škvárou a expanzní přísadou v podobě 7,5% CaO 

a nejnižší hodnoty byly zjištěny u receptury s CNT, což je v rozporu 

s teoretickými poznatky týkající se těchto vláken. Z provedené zkoušky 

nelze potvrdit zvýšení pevnostních charakteristik za použití CNT vláken 

v případě vyvíjené expanzní hmoty. Naopak lze konstatovat, že při použití 

došlo k 2% snížení tlakových pevností. To může být způsobeno, špatnou 

segregací použitých CNT vláken a to i přes dostatečně dlouhou dispergaci 

v ultrazvukové homogenizační lázni. Dalším důvodem může být špatné 

rozptýlení v samotné hmotě. Bohužel vzhledem k velikosti vláken je velice 

obtížné posoudit, kdy a do jaké míry jsou CNT vlákna rozmíchána. Proto 

z tohoto důvodu, důvodu vysoké ceny a celkově složitého postupu přípravy 

kotvící hmoty s CNT při praktickém komerčním použití se nejeví 

zakomponování vláken do finální hmoty jako efektivní.  

 

3.4.5.3. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle normy ČSN EN 196-1 po 2 a 28 

dnech na teplotně zatížených a nezatížených hmotách. Veškeré výsledky 
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pevností v tahu za ohybu jsou zobrazeny v grafu níže a to včetně 

procentuálních změn pevností před a po teplotním zatížení.  

 

Graf 17 - pevnost v tahu za ohybu receptur, u kterých se ověřuje vliv CNT 

výztuže na vlastnosti výsledné hmoty 

Nejvyšších hodnot pevnosti v tahu za ohybu bylo dosaženo u zkušebního 

tělesa za použití CNT vláken. Dosažení nejvyšších pevností v tahu za 

ohybu, zde lze opravdu přisoudit vlivu CNT vláknům, tato hodnota má ještě 

vyšší váhu, když se vezme v úvahu fakt, že oproti porovnávaným 

recepturám má receptura s CNT nejnižší tlakové pevnosti. Tento parametr 

bohužel není stěžejní, protože hraje značnou roli pouze při určitém druhu 

porušení kotevního systému, který nastává především při hlubokém uložení 

kotveného šroubu do základového materiálu u předem vytvořených kotev. 

Proto i z tohoto důvodu nemá smysl zařadit CNT do finální receptury kotevní 

hmoty. 

Druhé nejvyšší pevnosti dosáhla výchozí receptura CE-3, naopak 

nejnižších pevností se dosáhlo za použití 10% náhrady pojiva škvárou 

společně s expanzní přísadou CaO o množství 7,5%.  
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3.5. TESTOVÁNÍ OPTIMALIZOVANÝCH 
RECEPTUR 

 

Laboratorní testování modifikovaných receptur, vychází z receptur 

testovaných v předchozích fázích výzkumu a vývoje a také z výsledků 

těchto zkoušek. 

V této etapě bylo dominantním cílem využít poznatky z předchozích fází 

výzkumu a vývoje. Pozornost byla zaměřena na detailní posouzení 

optimalizovaných receptur tak, aby bylo docíleno splnění vymezených 

požadavků určených relevantními technickými normami a dále 

specifikovaných v zadání této diplomové práce. 

Konkrétně se bude jednat především o kombinaci receptur se optimálním 

množstvím cementu, náhradou pojiva, expanzní příměsi a vhodným 

druhem plniva, které mají předpoklady ke splnění veškerých potřebných 

vlastností. V rámci této etapy řešení byly testovány následující receptury, 

které byly na základě předchozích výsledků a zjištění shledány jako 

receptury s vysokým potenciálem pro další využití a tedy i vhodné pro další 

vývojové fáze:  

CE-3/S05/C7,5 – jedná se o recepturu CE-3 s 5% náhradou pojivové složky 

škvárou a s 7,5% expanzní příměsi CaO 

CE-3/P05/C7,5 - jedná se o recepturu CE-3 s 5% náhradou pojivové složky 

vysokoteplotním popílkem a s 7,5% expanzní příměsi CaO  

CE-3/S10/C7,5 - jedná se o recepturu CE-3 s 10% náhradou pojivové 

složky škvárou a s 7,5% expanzní příměsi CaO 

CE-3/P10/C7,5 - jedná se o recepturu CE-3 s 10% náhradou pojivové 

složky vysokoteplotním popílkem a s 7,5% expanzní příměsi CaO 

Z hlediska komplexního ověření užitných parametrů byla v této etapě mimo 

testy uvedené v předchozích etapách, zkouška vytržení, která byla 

prováděna vždy na dvou sadách těles, resp. lokalit – bez teplotního zatížení 

a dále teplotně exponovaných kotev. Testování bylo prováděno v souladu 
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s ustanoveními technické normy ČSN EN 1881. Případné modifikace těchto 

zkoušek jsou specifikovány přímo u jejich vyhodnocení. 

Výsledky modifikovaných receptur byly komparovány s parametry 

referenční receptury CE-3/C7,5. Při vyhodnocování dílčích výsledků a 

zkoušek jsou občas uváděny dvě hodnoty odděleny lomítkem, přičemž 

první patří vždy tepelně nezatíženým zkušebním tělesům a u druhé hodnoty 

se vždy jedná o tepelně zatížená zkušební tělesa. 

 

3.5.1.1. OBJEMOVÁ HMOTNOST 
 

Objemová hmotnost byla stanovena a vyhodnocována dle normy ČSN EN 

12190, každý rozměr zkušebního tělesa byl měřen třikrát. Z průměrných 

rozměrů a dále hmotnosti byla vypočtena objemová hmotnost. V grafu jsou 

zobrazeny průměrné výsledky parametrů hmot o stáří 2 a 28 dnů, přičemž 

pro každé stáří byly porovnány vlastnosti tepelně zatížených a nezatížených 

hmot. 

 

 

Graf 18 - objemové hmotnosti modifikovaných receptur 

Nejvyšší objemové hmotnosti dosáhla receptura CE-3/S05/C7,5 s 5% 

náhradou pojivové složky škvárou a s 7,5 % expanzní příměsí CaO. 
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Veškeré hodnoty se pohybovaly v rozmezí od 2520 kg.m-3 až do 2640 kg.m-

3 a to jako pro 2 denní tak 28 denní stáří hmot.  

Objemové hmotnosti byly nižší u teplotně zatížených zkušebních těles 

oproti nezatíženým. Rozdíl se pohyboval v rozmezí od 0,4% do 1,2% u 2 

denních i 28 denních. 

Lze tedy usuzovat, že mezi jednotlivými druhy náhrad pojivové složky 

v množství 5 a 10 % a dále expanzní příměsí CaO v dávce 7,5 % nedochází 

k interakci a nijak zvlášť se neovlivňují z hlediska vlivu na objemovou 

hmotnost výsledných kompozitů.  

 

3.5.1.2. PEVNOST V TLAKU 
 

Pevnost v tlaku byla vyhodnocena dle normy ČSN EN 12190, s rozdílem, 

že pevnosti byly vyhodnoceny po 2 a 28 dnech na tepelně zatížených a 

nezatížených zkušebních tělesech. Výsledky této zkoušky zobrazuje graf 

níže. 

 

Graf 19 - pevností v tlaku modifikovaných receptur 

Nejvyšších pevností v tlaku dosáhla receptura s 5% náhradou pojivové složky 

škvárou s 7,5 % expanzní příměsí CaO a to 60,2 / 57,6 MPa po 28 dnech 

zrání. Druhé nejvyšší pevnosti dosáhla receptura CE-3/P05/C7,5 a to 
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56,6/55,4 MPa po 28 dnech zrání. Všechny testované hmoty dosáhly pevností 

vyšších než 50 MPa a to i po teplotním zatížení 200 °C.  

Zajímavým faktem je, že veškeré receptury s částečnou náhradou pojiva 

vykázaly menší rozdíly mezi pevnostmi teplotně exponovaných i 

neexponovaných vyvíjených hmot. V případě hmot s náhradou pojiva byl 

stanoven pokles pevností v rozmezí od 2,1 – 4,4 %. 

Dalším zajímavým zjištěním je skutečnost, že výsledná pevnost u receptur 

s částečnou náhradou pojiva (u CE-3/P05/C7,5 a u CE-3/S05/C7,5), bylo 

dosaženo vyšších pevností, než u receptury referenční s maximálním 

množstvím primárního pojiva. To může být vysvětleno hydratačními produkty 

škváry a popílku, které svou pomalou hydratací tvoří hutnější strukturu 

v matrici a tím zvyšují výsledné pevnosti. Rovněž se lze domnívat, že mohlo 

i parciálně docházet k interakci složek cement-škvára(popílek)-vápno.  

 

3.5.1.3. PEVNOST V TAHU ZA OHYBU 
 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle normy ČSN EN – 196 – 1 po 2 a 

28 dnech na teplotně zatížených i nezatížených hmotách. Průměrné výsledky 

pevností v tahu za ohybu jsou zobrazeny v následujícím grafu a to včetně 

procentního snížení pevností před a po teplotní expozici. 

 

Graf 20 - pevností v tahu za ohybu modifikovaných receptur 
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Výsledky pevností tahu v ohybu korespondují se zjištěními učiněnými 

v případě tlakových pevností. Nejvyšší hodnoty dosáhla receptura CE-

5/S05/C7,5 a to 6,13 / 6,01 MPa po 28 dnech zrání, druhá nejvyšší ohybová 

pevnost 5,89 / 5,74 MPa byla zaznamenána v případě receptury CE-

3/P05/C7,5.  

Rozdíly mezi tepelně zatíženými a nezatíženými zkušební tělesa se 

pohybovaly od 2,0 až do 3,5 % po 28 dnech zrání. Naopak hmota bez náhrady 

pojiva vykázal 5,6 % což je výrazně více. Obdobné výsledky byly získány i 

u pevností v tahu za ohybu po 2 dnech zrání, kdy receptury s částečnou 

náhradou pojiva dosahovaly procentuálního rozdílu mezi tepelně zatíženým 

a nezatíženým stavem od 2,6 % až do 6,1 %, načež hmota bez náhrady 

vykázala 9,4% rozdíl.  

Důvodem proč receptury s částečnou náhradou pojiva vykázaly nejvyšší 

pevnosti a nižší rozdíly po tepelné expozici je zřejmě stejný, jako tomu je u 

pevnosti v tlaku. Výsledky pevnosti v tahu za ohybu, tedy stejně jako zjištění 

v případě tlakových pevností indikují výhodnost parciální substituce pojiva 

vhodnou alternativní složkou. 

 

3.5.1.4. EXPANZE V SCHLEIBINGEROVĚ KUŽELU 
 

Sledování objemových změn v kratším časovém intervalu, tj. do 24 hodin 

od smísení složek hmoty bylo realizováno ve Schleibingerově kuželu. Tímto 

došlo k ověření jedné z nejdůležitějších vlastností vyvíjené hmoty, kdy 

silikátové receptury, pro které je zcela typické smršťování během zrání 

naopak s ohledem na obsah expanzních složek zvýší svůj objem.  

Výhodou Schleibingerova kuželu je v porovnání s tensografem možnost 

ověření expanze již od počátku smísení složek směsi, kdežto pomocí 

tensografu TGF-02 (viz následující kapitola 5.2.3.5) lze zachytit tyto 

objemové změny až po cca 90 minutách, což je determinováno dominantně 

počátkem tuhnutí vyvíjené směsi. 

Stanovení expanzí ve Schleibingerově kuželu bylo stanoveno následovně.  
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Bylo připraveno přibližně 100 g směsi dané hmoty, která byla následně 

umístěna do kuželu a zahájeno měření, při němž byla snímána vzdálenost 

terče na povrchu hmoty od zdroje laserového paprsku. Podle toho zda se 

terč od zdroje vzdaloval nebo naopak přibližoval, bylo vyhodnoceno, zda se 

jednalo o expanzi nebo o smrštění. Po ukončení měření, byla změřena 

skutečná výška kužele po proběhlé objemové změně a z údajů získaných 

ze Schleibingerova kuželu byla dopočítána původní hodnota objemu 

zkušebního tělesa při počátku měření. To umožnilo zjistit skutečné hodnoty 

expanze. 

Hodnoty expanzí jednotlivých receptur stanovených během prvních 24 

hodin, jsou uvedeny na následujícím grafu: 

 

Graf 21 - expanze naměřené ve Schleibingerově kuželu modifikovaných 

receptur 

Expanze během prvních 24 hodin se projevovaly poněkud odlišně oproti 

expanzím naměřeným ve Schleibingerově kuželu v předchozí etapě (viz 

kap. 5.2.3.4.). Hmota expandovala ihned po zamíchání a výrazná expanze 

pokračovala až do doby zhruba 200 minut od zamíchání, kdy dosahovala 

od 0,06 do 0,1‰, poté došlo ke zpomalení. Po 24 hodinách dosáhly 

objemové změny těchto hodnot: pro recepturu CE-3/C7,5 0,127‰; pro 

recepturu CE-3/05S/C7,5 0,138‰; pro recepturu CE-3/05P/C7,5 0,118‰; 
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pro recepturu CE-3/10S/C7,5 0,131‰; pro recepturu: CE-3/10P/C7,5 

0,095‰. 

Toto snížení expanzí oproti prvnímu testování může být přisouzeno reakci 

amorfního SiO2 s produkty, které CaO tvoří společně s vodou. Toto amorfní 

SiO2 je obsaženo právě v příměsích nahrazující část primárního pojiva, jako 

je třeba právě škvára a vysokoteplotní popílek, které se vzhledem k jejich 

pozitivnímu vlivu na výsledné vlastnosti používají při výrobě cementů nebo 

jako příměs do betonů.  

Lze konstatovat, že i přes nepříznivý vliv příměsí (alternativních 

substitučních složek pojiva) na expanzní účinky hmot obsahujících CaO 

bylo dosaženo expanzí, které by měly být schopny zajistit dostatečnou 

soudržnost kotevního systému obsahujícího vyvíjenou hmotu, což je 

následně ještě ověřeno i pomocí vytrhávací zkoušky. 

 

3.5.1.5. EXPANZE V TENSOGRAFU 
 

Pro snímání a záznam objemových změn byl použit tensograf TGF-02 

v době od 90 min do 168 hodin po zamíchání, tzn. bez počátku tuhnutí 

vyvíjených hmot.  

Tensograf TGF-02 je unikátní přístroj určený pro měření reologických 

vlastností podlahových systémů a taktéž vlastností potěrových materiálů od 

čerstvého stavu hmoty po její vyzrání. Zkušební zařízení měří hodnotu 

podélných deformací měřeného zkušebního tělesa, tak aby relativní velikost 

napjatosti mezi tělesem a přístrojem zůstala konstantní. [67] 

Výsledky objemových změn optimalizovaných receptur jsou zobrazeny 

v následujícím grafu. 
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Graf 22 - expanze měřené v tensografu TG-2 modifikovaných receptur 

 

Expanze se pohybovaly v rozmezí 0,097‰ až 0,108‰, což lze označit za 

dostačující pro potřeby vyvíjené kotevní hmoty.  

Nejlepších hodnot expanze dosáhla receptura obsahující škváru, která 

vykázala expanzi ihned po zamíchání, obdobný průběh prokázala i hmota 

obsahující popílek. Je nutné zmínit, že po ukončení expanzních procesů se 

u receptury obsahující škváru neprojevily žádné další objemové změny. 

Naopak hmoty s popílkem i po ukončení hlavní expanzní reakce 

prokazovaly objemové změny, především receptura s 10 % náhrady pojiva 

popílkem, která dosáhla smrštění, což značí značný vliv na pokles 

expanzních schopností této receptury. 

Při porovnání průběhů expanzí s výsledky v předchozí části této diplomové 

práce, tak je zjevné, že škvára prakticky neovlivnila reakci expanzní přísady 

ve hmotě, proto se jeví jako vhodnější náhrada části cementu v silikátové 

expanzní kotevní hmotě odolné do 200 °C. 
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3.5.1.6. REZISTENCE KOTEVNÍ HMOTY VŮČI VYTRŽENÍ 
 

Vytrhávací zkouška byla 

uskutečněna dle normy ČSN EN 

1881. Tato metoda byla použita 

na teplotně zatížených i 

nezatížených kotvách, kde 

zahřívaní kotvy bylo prováděno 

plamenem hořáku a maximální 

zatěžovací teplota monitorována 

pomocí infračervené 

termokamery. Testovací zařízení 

pro vytržení kotvy z podkladu je 

zachyceno na obrázku č. 33. 

 

 

 

 

 

Jedná se o testovací zařízení, které při zatěžování kotvy tahovou silou 

soustřeďuje danou energii do omezeného místa, kde takto dochází ke 

koncentraci napětí. Ze studií [9] [68] [69] je známo, že v případě testování, 

Obrázek 22 - vytrhávací zařízení, 
kterým byla provedena zkouška dle 

ČSN EN 1881 

Obrázek 23 – tepelné zatěžování vzorku kotvy plamenem – vlevo pohled 

infrakamerou, vpravo totožný záběr pohled obyčejnou kamerou 
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kdy by ke zmíněné koncentraci nedošlo, a byla by umožněna neomezená 

tvorba betonového kuželu, byly by výsledky vytrhávacích zkoušek vyšší. 

V reálných konstrukcích lze tedy uvažovat vyšší reálnou únosnost 

vytvořených kotev. 

Kotvy byly vytvořeny do betonových bloků o 

pevnosti 52,5 MPa. Pevnost základového 

materiálu byla ověřena na testovacích krychlích o 

hraně 150 mm, které byly vytvořeny v průběhu 

odlévání kotevních bloků. Kotvy byly zakotveny 

dle příslušné technické normy do hloubky 150 

mm a byly testovány ve stáří 28 dní. Kotevní 

bloky i s vytvořenými kotvami jsou zobrazeny na 

obrázku č. 36. 

Betonový blok splňoval i 

minimální tloušťku 

základového materiálu 

jak je uvedeno v kapitole 

2.2.3.6. teoretické části 

této diplomové práce. 

Testovací zařízení je 

zobrazeno na obrázku č. 

33 a 36 a skládá se 

z opěrné podstavy, 

hydraulického válce a 

pístu, roznášecího 

přípravku, piezo 

snímače pro snímání 

tlaku, dvou snímačů pro 

měření povytažení, 

sběrnice, upevňovacího válce a matice, výpočetní techniky pro zobrazení 

Obrázek 25 – testovací zařízení, které bylo 

použito k  stanovení vytrhávací zkoušky  

Obrázek 24 – testované 

vzorky v základovém 

betonovém bloku 
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vč. záznamu výsledků. Pro zajištění, co nejlepšího kontaktu měřícího 

zařízení s podkladním betonem l byly využity 2 pryžové podložky, které 

zajistily jeho stabilní polohu. 

Výsledky vytrhávací zkoušky jsou zobrazeny v následujícím grafu (viz graf. 

č. 23) a to jak tepelně zatížených kotev (vykresleny čárkovanou čarou) tak 

nezatížených (vykresleny plnou čarou). V grafu jsou zobrazeny 2 linie, 

horizontální zobrazuje maximální přípustné povytažení, což je normou EN 

1881 definováno jako 0,6 mm při síle 75 kN, které je pak znázorněno 

vertikální tečkovanou čarou. 

 

Graf 23 - průběh vytrhávací zkoušky modifikovaných receptur 

Jak je patrné z výše uvedeného grafu (viz graf 23), všechny optimalizované 

receptury vyhověly požadavku na maximální přípustné vytažení při 

definované síle v souladu s ČSN EN 1881, tj. při síle 75 kN není povytažení 

z podkladu větší než 0,6 mm.  
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Obrázek 26 - vytrhávací zkouška tepelně exponované kotvy – vlevo 

pohled termokamerou na průběh vytrhávací zkoušky, vpravo totožný 

záběr, ale z pohledu běžnou kamerou 

Nelze jednoznačně určit, která z hmot dosahovala nejvyšší únosnosti, tj. při 

maximální síle, neboť nebylo dosaženo této maximální síly při vytržení. 

V souladu s technickou normou ČSN EN 1881 bylo prováděno zatížení tak, 

aby bylo dosaženo limitní hodnoty 75 kN a při této síle stanoveny příslušné 

deformace – vytažení kotvy z podkladu. Důvodem tohoto způsobu 

provedení zkoušky vytržení je následná analýza kotev počítačovým 

tomografem. Proto byly kotvy zatěžovány pouze maximální silou cca 80 kN. 

Tímto způsobem bylo možné posoudit vnitřní strukturu jak kotevní hmoty, 

tak podkladu včetně všech rozhraní (kotva-kotevní hmota, příp. kotevní 

hmota-podklad) při porušení a to tepelně exponovaných i neexponovaných 

kotev. 

Nejnižšího povytažení za normou stanoveného napětí dosáhla receptura 

CE-3/S05/C7,5, kdy povytažení činilo pouze 0,309 mm v teplotně 

neexponovaném stavu. Druhé nejnižší hodnoty 0,315 mm dosáhla 

receptura CE-3/S10/C7,5. Veškeré další hodnoty povytažení byly v rozmezí 

od 0,341 mm do 0,365 mm. 
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Nejmenší povytažení ze zkušebních těles podrobených zatěžovací teplotou 

200 °C vykázala receptura označený CE-3/S10/C7,5 a to 0,454 mm. 

Následovala hmota CE-3/S05/C7,5, která byla povytažena o 0,475 mm. 

Vytažení ostatních teplotně exponovaných kotev se pohybovalo v rozmezí 

0,535 mm až 0,587 mm při namáhání silou 75 kN. 

Při porovnání procentuálních změn povytažení u teplotně exponovaných a 

neexponovaných kotev bylo dosaženo až několikanásobně větších hodnot, 

kdy nejmenší procentuální rozdíl dosáhla receptura CE-3/S10/C7,5 u které 

změna činila 44%; druhé nejnižší hodnoty dosáhly zkušební tělesa receptur 

CE-3/P05/C7,5 a CE-3/S05/C7,5 a to shodně 53 %. Zbylé zkušební tělesa 

dosáhla hodnot 61% (CE-3/P10/C7,5) a 66% (CE-3/C7,5).  

Jak je patrné z grafu, v případě tepelně zatížených zkušebních těles 

s obsahem škváry bylo dosaženo výrazně nižšího povytažení při stejné síle 

než u zkušebních těles, kde jako náhrada pojiva byl použit vysokoteplotní 

popílek. 

Z výše shrnutých výsledků se jako nejvhodnější receptura jeví CE-

3/S10/C7,5, protože vykázala jednu z nejvyšších únosností a to i po teplotní 

expozici kotvy, tj. vystavení teplotě 200 °C. 

 

3.5.1.7. ANALYZOVÁNÍ FUNKČNOSTI KOTEV 
POČÍTAČOVÝM TOMOGRAFEM 

 

Cílem této analytické metody bylo zjištění, zda a jakým způsobem došlo 

k vzniku poruch, přítomnost pórů v kotevní hmotě a na obou styčných 

plochách kotevní hmoty, které by mohly oslabovat celý kotevní systém. 

Případně zjistit, k jakým odlišnostem dochází v případě poruch jednotlivých 

receptur kotevní hmoty.  
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Kotevní hmota byla do otvoru o průměru 

32 mm aplikována ručně pomocí špachtle 

a následně hutněna pomocí závitové tyče, 

která reprezentovala ocelový kotevní 

prvek vytvářené kotvy. Použitá závitová 

tyč splňovala parametry dané normou 

ČSN EN 1881.  

Po provedení vytrhávací zkoušky byl 

odebrán vzorek ve formě jádrového 

vývrtu, který byl následně analyzován 

počítačovým tomografem (dále v textu jen 

CT). Odběr jádrových vývrtů kotev je 

zachycen na následujícím snímku (viz 

Obrázek 39). Následně byly analýzy 

vyhodnoceny a níže jsou uvedeny vybrané snímky struktury. Jedná se o 

zajímavé lokality z hlediska 

výskytu různých typů poruch, 

příp. anomálií struktury atp. 

Pozornost byla zaměřena jak 

na vnitřní strukturu kotvy, tak na 

kontaktní zóny na hranici 

základový materiál - kotevní 

hmota a kotevní hmota - kotvící 

šroub, příp. i samotný podklad 

Pomocí CT je možné odhalit i 

případné trhliny v analyzované 

hmotě a identifikovat např., 

kde porušení bylo 

inicializováno.  

 

 

Obrázek 27 – odebrání vzorku 
pro CT analýzu z  kotevního 

bloku 

Obrázek 28 - 3D model vzorku 
 CE-3/S05/C7,5 analyzovaného CT 

tomografií 
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3.5.1.7.1. VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY 
 

Na obrázku č. 40 je patrná počítačová simulace reálného testovaného 

zkušebního tělesa receptury CE-3/S05/C7,5 po provedení vytrhávací 

zkoušky a teplotního zatížení, následně se pomocí výpočtového softwaru 

vygenerovaly řezy 

v jednotlivých rovinách 

zkušebního tělesa. 

Při detailním studiu 

jednotlivých řezů (viz 

Obrázek 41) bylo 

odhaleno několik pórů o 

velikosti menší než 1 mm, 

které se objevovaly 

především v materiálu 

základového bloku, 

pouze ojediněle se vyskytly v kotvící hmotě. Avšak hned na první pohled 

jsou zřejmé vytvořené praskliny v podkladovém materiálu. Nejmasivnější 

trhlina kopíruje hranici zrn kameniva 

a pomalu začíná vytvářet betonový 

kužel. Lze také zaznamenat 

porušená zrna plniva v podkladním 

materiálu, to poukazuje na prakticky 

dokonalou soudržnost na rozhraní 

kotevní hmota - základový materiál a 

téměř i kotevní hmota – ocelový 

prvek. Na obrázku se vyskytuje i 

trhlina v kotevní hmotě, která 

kopíruje tvar ocelového prvku, 

avšak nezasahuje ani do jednoho stykového rozhraní. 

Na obrázku č. 42 lze zpozorovat, jak dokonale je hmota schopna vyplnit 

mezery mezi jednotlivými závity závitové tyče, což prokazuje použití vhodné 

křivky zrnitosti kameniva, poměru kameniva ku pojivu a použití vhodné 

Obrázek 30- řez recepturou CE-3/P05/C7,5 

Obrázek 29 - detailní pohled na 
styková rozhraní kotevní hmoty  

(receptura CE-3/S10/C7,5) 
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plastifikační přísady (ideální 

konzistence) – obecně tedy optimální 

receptura hmoty k danému účelu 

použití (kotvení). Rovněž je patrné, že 

na rozhraní kotevní hmoty jak ze strany 

ocelového prvku, tak podkladu nejsou 

žádné poruchy. Lze pouze zpozorovat 

síť mikrotrhlin v betonovém podkladu 

(a to jak v matrici, tak na rozhraní 

matrice a kameniva). 

Je tedy evidentní, že kotevní hmota 

zůstala kompaktní a bezporuchová i po 

provedené vytrhávací zkoušce a 

tepelné expozici. 

Na dalším obrázku (viz obr. 43) je 

patrná perfektní celistvost vyvinutého 

kotevního materiálu. Mimo to jsou 

velmi dobře zpozorovatelné 

trhliny procházející skrz kotevní 

a základový materiál u povrchu 

kotevního bloku (vzdálené od 

povrchu podkladu cca do 25 

mm), tyto trhliny jsou 

způsobeny koncentrací napětí, 

které není po celé hloubce 

uložení kotevního šroubu 

konstantní. Průběh těchto trhlin 

naznačuje tvorbu malého 

betonového kuželu u povrchu 

Obrázek 31 - průřez vzorkem 

zkušební kotvy  (receptura CE-

3/S05/C7,5) 

Obrázek 32 - řez kotevní vzorkem 

kotvy, porušeným na rozhraní kotevní 
hmota - základový materiál (receptura 

CE-3/S10/C7,5) 
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podkladu. Dále je možné pozorovat 

množství a koncentraci pórů. Nejvíce pórů 

se vyskytuje zhruba ve 2/3 hloubky 

zakotvení, a nejméně u povrchu, což je 

způsobeno problematickým hutněním při 

výrobě kotvy. 

Na fotkách níže jsou patrné další 

trhliny v kotevní hmotě, případně 

vyskytující se trhliny a porušení na styku kotevní hmota/podkladový materiál 

(např. obrázek č. 44), nebo častěji na rozhraní kotvícího hmota – ocelový 

prvek. Dále je možné pozorovat 

usmýknutí kotevní hmoty na obrázku 

č. 46., případně dokonalou 

soudržnost mezi všemi třemi fázemi 

na obrázku č. 45. Jako poslední je 

uvedeno na snímku 48 zobrazující 

počáteční fázi porušení vytržením 

betonového kuželu (viz Obrázek 48).  

Obrázek 33 – detail usmýknutí 
kotevní hmoty (receptura CE-

3/C7,5) 

Obrázek 35 - zobrazení 

trhliny v kotevní hmotě 

(receptura CE-3/S05/C7,5) 

Obrázek 34 - trhlina procházející 
skrze kotevní hmotu, základový 

materiál a zrno plniva (CE-

3/S10/C7,5) 
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Tabulka 13 - vyhodnocení CT analýzy kotev  

Receptura 
Teplotně 
zatížené 

Způsob porušení Fotka 

CE-3/C7,5 Ne 

- nejčastěji v kontaktní zóně 
kotvící hmota – základový 
materiál, po celém obvodu 
této zóny 

 

CE-3/C7,5 Ano 

- nejčastěji v kontaktní zóně 
kotvící hmota – základový 
materiál, po celém obvodu 
této zóny 

 

CE-3/S10/C7,5 Ne 

- v kotevní hmotě a 
v základovém materiálu, 
praskliny se objevily i 
základového materiálu 

 

Obrázek 36 - raná fáze 
porušení vytržením 
betonového kuželu (CE-

3/S05/C7,5) 
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CE-3/S10/C7,5 Ano 

- porušení v kotevní hmotě a 
základovém materiálu, 
praskliny procházely skrz 
kontaktní zónu kotevní 
materiál – základová hmota, 
ale nekopíroval její hranici 

 

CE-3/P10/C7,5 Ne 

- V kotevní hmotě, praskliny 
přecházely skrz celý kotevní 
materiál a to i v kontaktní zóně 
ocelový prvek – základový 
materiál 

 

CE-3/P10/C7,5 Ano 
Porušení v kotvící hmotě, 

praskliny procházely oběma 
kontaktními zónami 

 

 

Vizuálním posouzením detailních zobrazení jednotlivých částí kotev je 

možné konstatovat, že hmota při dodržení obecných aplikačních postupů je 

schopna bez problémů vyplnit kotevní otvor a bezpečně upevnit kotevní 

šroub. 
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4. SOUHRN A DISKUZE STANOVENÝCH 
LABORATORNÍCH VÝSLEDKŮ 

 

Z hlediska parciální návaznosti na výsledky a zjištění bakalářské práce [1] 

včetně poznatků uvedených v relevantních (zejména zahraničních) 

odborných publikacích, byly vybrány primární i alternativní složky, z nichž 

bylo sestaveno několik výchozích receptur kotevních hmot.  

Výchozí receptury byly následně testovány se separátním zaměřením na 

jednotlivé složky, tj. matrice, plnivo, expanzní přísady a 

nanovýztuž. Základní testy probíhaly ověřením objemové hmotnosti a 

pevnostních charakteristik v různém stáří (2 a 28 dní) a také při teplotním 

zatížení (200 °C) vyvíjených hmot. Dále byl důraz kladen na expanzní 

schopnosti vyvíjené hmoty v raném stáří i v delším časovém intervalu.  

Při ověření ideálního množství pojiva byly otestovány 3 receptury 

s obsahem pojiva 400, 425 a 450 kg.m-3. Veškeré výsledky zkoušky 

odpovídaly očekáváním tzn. že se zvyšujícím množstvím cementu 

v receptuře roste objemová hmotnost, pevnost v tlaku i pevnost v tahu za 

ohybu. Nejvyšších pevností dosáhla receptura CE-3, která obsahovala 450 

kg.m-3 cementu. Ta dosáhla pevností v tlaku 62,0/55,1 MPa po 28 dnech 

zrání a v tahu za ohybu 6,0/5,6 MPa po 28 dnech. Vhledem k tomu, že 

druhá nejvyšší hodnota pevnosti v tlaku se pohybovala těsně nad 50 MPa 

po tepelném zatížení, byla pro další testování zvolena receptura CE-3. 

Při hodnocení vlivu substituce pojivové složky druhotnými surovinami, došlo 

k náhradě CEM I 52,5 R škvárou a popílkem a to v množství 5, 10 a 15 %. 

Nejvyšší objemové hmotnosti dosáhla receptura CE-3, tedy referenční. 

Veškeré ostatní receptury s náhradou pojivové složky dosáhly nižších 

objemových hmotností, přičemž náhrady pojiva škvárou vykazovaly nižší 

poklesy objemových hmotností než v případě popílku. 

Pevnost v tlaku se použitím popílku nebo škváry snížila a to zejména po 2 

dnech zrání, kdy rozdíl pevností dosahoval skoro 10 - 20 MPa. To je 

především dáno pomalejší hydratací a reakcí druhotných surovin při tvorbě 

C-S-H gelu. Při porovnání obou náhrad nižší pokles pevností v tlaku 
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vykazovaly receptury s obsahem škváry. Co se týče množství náhrady, tak 

se zvyšujícím se obsahem substituční složky docházelo k markantnějšímu 

poklesu pevností a pozvolnějšímu nárůstu pevností v tlaku. 

Pevnost v tahu za ohybu kopírovala výsledky pevností v tlaku, kdy opět 

nejvyšších hodnot dosáhla receptura bez náhrady pojiva. S tím rozdílem, 

že menší poklesy pevností v tahu za ohybu vykázaly receptury obsahující 

popílek, což je opačný trend než v případě pevností v tlaku. 

Při testování vlivu expanzní přísady na vlastnosti výchozí receptury, bylo 

zjišťováno, jak moc tato přísada ovlivní pevnosti výchozí receptury a jaký 

bude mít vliv na objemové změny. Jako expanzní příměs bylo zvoleno CaO, 

MgO a Denka.  

Objemové hmotnosti receptur s expanzní přísadou se pohybovaly 

v rozmezí 2470 – 2670 kg.m-3, kromě receptur obsahující Denku, zde byly 

naměřeny hodnoty nižší o přibližně 200 kg.m-3. Nejvyšší hodnoty dosáhla 

receptura obsahující MgO. U teplotně zatížených vzorků došlo ke snížení 

do 3,8% oproti nezatíženým vzorkům a to v obou případech, po 2 i 28 dnech 

zrání. 

Pevnosti v tlaku, nejlepších výsledků dosáhly receptury s expanzní 

přísadou MgO, nejnižších pevností naopak dosahovaly receptury 

obsahující Denku. Se zvyšujícím se podílem expanzní přísady se pevnosti 

snižovaly. Jedinými dvěma recepturami, které nepřesáhly 50 MPa, byly 

receptury s 10 procenty CaO a 15 % Denky. 

Nejvyšší pevnosti v tahu za ohybu dosáhly vzorky receptury s 7,5% CaO, 

následovaly vzorky receptur s 5% MgO a s 5% CaO. Nejnižší hodnoty 

dosáhla receptura s 15% Denky, což koresponduje s výsledky pevností 

v tlaku. 

Nejvyšší hodnoty expanze vykazovala receptura s 15% Denky, která 

expandovala ihned po zamíchání a zhruba po 180 minutách dosáhla 

vrcholu a poté se smršťovala až na poloviční hodnotu oproti objemové 

změně dosažené při vrcholu expanze. Dále obstojných expanzí dosáhly 

receptury s 20% Denky, 10 a 7,5% CaO. Hmoty s 10% Denky a 5% CaO 

vykazovaly také expanzi, ale vždy v určité fázi zrání v porovnání 
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s původním objemem vykázaly negativní objemové změny. Ostatní 

receptury neexpandovaly vůbec. 

Při vyhodnocení vlivu druhu kameniva a křivky zrnitosti na vlastnosti hmoty, 

byly získány výsledky, které potvrdily, že nejlepším plnivem je vápenec 

s křivkou zrnitosti dle Bolomeye, protože tyto vzorky vykázaly nejvyšší 

objemovou hmotnost, s nejvyššími pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. 

Receptury obsahující expanzní příměsi ovšem vykázaly poměrně nižší 

rozdíly mezi zatíženými a nezatíženými vzorky. 

Vliv CNT vláken na vlastnosti hmoty měl jediný následek: zvýšení pevnosti 

v tahu za ohybu, které ovšem nebylo nijak zásadní. Další pevnosti nebo 

ostatní vlastnosti nijak zvlášť neovlivnil a proto jeho použití se vzhledem 

k ceně této složky jeví jako neekonomické a jako další značnou nevýhodou 

je výrazně složitější použití nanovláken. 

Vyhodnocení výsledků výchozích receptur umožnilo vhodnou modifikaci 

receptur a byly tedy např. vyloučeny receptury, případně složky, které 

nesplnily pevnostní požadavky nebo nedosáhly patřičné expanze. 

Posouzení efektivity optimalizace složení se provedlo opětovným 

otestováním a zařazením vytrhávací zkoušky a počítačové tomografie do 

testovacího souboru. U těchto zkoušek byly zjištěny vlastnosti, které jsou 

popsány níže. 

Objemové hmotnosti testovaných receptur se pohybovaly od 2520 kg.m-3 

do 2640 kg.m-3 po 28 dnech. Po tepelné expozici došlo k 0,4% až 1,2% 

úbytku hmotnosti a to zřejmě z důvodu odpaření volné vody z matrice 

hmoty. Z výsledků nelze pozorovat vliv expanzní přísady ani náhrady pojiva 

na výsledky objemové hmotnosti. 

Nejvyšší tlakové pevnosti mezi modifikovanými recepturami dosáhla 

receptura CE-3/S05/C7,5 a to 60,2 / 57,6 MPa po 28 dnech. Druhé nejvyšší 

pevnosti v tlaku po 28 dnech dosáhla receptura CE-3/P05/C7,5 a to 56,6 / 

55,4 MPa.  

Hodnoty pevností v tahu za ohybu kopírují výsledky tlakových zkoušek. Kdy 

nejvyšších hodnot dosáhla hmota CE-3/S05/C7,5 a druhých nejvyšších 

hodnot hmota CE-3/P05/C7,5. Jako nejpřekvapivější zjištění je považován 
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pokles pevnosti v tahu za ohybu po tepelné expozici a po 28 dnech u 

referenční receptury, který činil 5,6 %, u ostatních receptur s náhradou 

pojiva bylo dosaženo poklesu do 3,5 %. 

Expanze hmot s částečnou náhradou pojivové složky během prvních 24 

hodin měřených ve Schleibingerově kuželu, kdy účinnost expanzní přísady 

se projevila okamžitě po zamíchání a v porovnání s původním objemem, 

žádná z testovaných hmot nevykázala smrštění. Nejvyšší hodnoty dosáhla 

hmota CE-3/S05/C7,5 a to 0,138‰, nejnižší hodnoty (0,095‰) expanze 

dosáhla hmota CE-3/P10/C7,5 a v porovnání s hmotami obsahující škváru, 

prokazovaly i částečné smrštění po prvotním růstu objemu hmoty. 

V porovnání s recepturou bez částečné náhrady pojivové složky došlo 

k mírnému snížení konečné expanze po 24 hodinách. To je přisuzováno 

reakci CaO s amorfním SiO2 společně s vodou, tato reakce na rozdíl od 

reakce samotného CaO s H2O se nejedná o chemickou reakci, při které 

dochází k nárůstu objemu. Původ amorfního SiO2 je pravděpodobně v 

samotné náhradě cementu. 

Nejlepších expanzí v horizontu 168hodin dosáhly receptury obsahující 

škváru a na rozdíl od hmot obsahující popílek, neprojevovaly dodatečná 

smrštění. Popílek použitý jako náhrada pojivové složky měl určitý vliv na 

expanzní vlastnosti hmoty. Objemové změny těchto receptur neprojevovaly 

konstantní expanzi.  

I přes částečné snížení objemových změn oproti recepturám bez částečné 

náhrady pojiva, prokázaly hmoty dostatečné expanze. Jako lepší z obou 

příměsí se i tak jeví Oslavanská škvára, která prakticky nevykazuje 

negativní vliv na průběh expanzí. 

Výsledky vytrhávací zkoušky veškerých modifikovaných receptur splnily 

požadavky normy ČSN EN 1881. Ovšem nejnižší povytažení při síle 75kN 

dosáhly receptury obsahující škváru a to i po tepelné expozici. Tato hodnota 

nepřesáhla ani v jednom případě hodnotu 0,5 mm. V porovnání 

s recepturami obsahující popílek, je rozdíl v hodnotách oproti vzorkům 

s obsahem škváry větší přibližně o 0,1 mm při zatížení kotvy silou 75kN. 
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CT analýza odhalila nejčastější způsoby porušení a z výsledků je možné 

konstatovat, že nejčastěji dochází k porušení u receptur s obsahem škváry 

v kotevní hmotě a v základovém materiálu, praskliny se objevily i 

základovém materiálu. Za to u hmot obsahující popílek, docházelo 

k vytváření prasklin skrze obě kontaktní zóny základový materiál – kotevní 

hmota i kotevní hmota – ocelový prvek. Ze získaných poznatků je ovšem 

možné konstatovat, že obě hmoty jsou schopny vyplnit prostor a bezpečně 

ukotvit závitovou tyč, která byla použita pro zkoušku dle normy ČSN EN 

1881. 

Po zhodnocení veškerých výsledků zkoušek je nutné konstatovat, že použití 

druhotných surovin jako náhrada cementu, zlepšilo určité vybrané vlastnosti 

v porovnání s výchozí hmotou. Důležité je také zmínit, že 5% náhradou 

pojiva dojde k ušetření 25 kg cementu na 1 m3, a při 10 % náhradě až 45 

kg cementu na 1 m3 při zachování hodnot tlakových pevností na 

požadovaných hodnotách. 

Pozitivním zjištěním je synergické působení jemně mleté škváry jak při 

hydratačních reakcích v cementové matrici, kdy byl zjištěn pozitivní vliv na 

pevnostní charakteristiky při zrání, tak během objemových změn kotevní 

hmoty, kdy se prokázala lepší kompatibilita s expanzní složkou, než 

v případě vysokoteplotního popílku. A s ohledem na lepší dosažené 

vlastnosti hmot obsahující škváru a absenci využívání škváry v kotevních 

expanzních hmotách a obecně ve stavebních materiálech (tj. 

environmentální aspekt) se právě tato složka jeví jako surovina s vyšším 

potenciálem uplatnění. 
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5. ZÁVĚR 
 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit 

vlastnosti kotevní silikátový expanzní materiál se zvýšenou teplotní 

odolností.  

Vyvíjená hmota měla odolat extrémním zatížením. Požadavky na vlastnosti 

vyvinuté hmoty byly určeny minimální pevností v tlaku (min. 50 MPa), 

teplotní odolností (do 200 °C) a dalšími parametry v souladu s příslušnými 

technickými normami. Požadavky na cílené vlastnosti vyvíjené hmoty 

odpovídaly reálným podmínkám průmyslových provozů, kam je tato hmota 

určena. Využití kotevní hmoty by mělo být především pro fixaci velkých 

průmyslových zařízení do betonových podlah, kde se současně 

v provozních podmínkách dosahuje vyšších teplot. 

V optimalizovaných recepturách se jako alternativní složka pro substituci 

cementu uplatnila jemně mletá škvára (měrný povrch cca 390 m2/kg) 

z Oslavan a vysokoteplotní popílek z Elektrárny Chvaletice. Složení 

výsledné modifikované receptury je uvedeno v následující tabulce. 

Tabulka 14 - složení finální receptury (vztaženo na 1 m3) 

Složka Množství Jednotka 

Cement CEM I 52,5 R 405 kg 

Voda 154 kg 

Plastifikační přísada 
Viscocrete 225 

8 kg 

Vápencové kamenivo o 
frakci 0,5 - 1,0 mm 

412 kg 

Vápencové kamenivo o 
frakci 0,2 - 0,5 mm 

364 kg 

Vápencové kamenivo o 
frakci 0,0 - 0,2 mm 

785 kg 

Oslavanská škvára 30,9 kg 

CaO 13,2 kg 

 

Modifikace matrice škvárou rovněž vykázala nejlepší výsledky při 

posouzení klíčového parametru – rezistence vůči vytržení kotvy z podkladu 

po teplotní expozici 200 °C a to v dávce 5 i 10 % (náhrady cementu), kdy 

teplotně exponované hmoty vykazovaly při síle 75 kN povytažení pouze 
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0,475 mm a 0,454 mm. Jako finální materiál pro využití v reálných 

konstrukcích lze tedy označit kotevní hmotu CE-3/S10/C7,5. Mimo jiné tato 

hmota vyhověla veškerým zkouškám a také splnila požadavky o minimální 

pevnosti hmoty, když pevnost v tlaku této receptura byla 56,6 / 55,4 MPa. 

Dále se hmota vyznačovala mírnou expanzí 0,131‰ po 24 hod., resp. 

0,104‰ po 7 dnech.  

Přes dosažení všech cílů diplomové práce a vývoj finální receptury kotevní 

hmoty je patrné, že s ohledem na obsáhlost problematiky silikátových 

kotevních hmot vykazujících expanzi a současně teplotní odolnosti zde 

stále existuje prostor pro případný navazující výzkum. Velmi zajímavé a 

přínosné by bylo zejména ověření všech výše posuzovaných parametrů 

optimalizovaných kotevních hmot v dlouhodobějším časovém horizontu, tj. 

pevnostní charakteristiky, objemové změny, teplotní odolnost a rezistence 

kotvy vůči vytržení z podkladu a to např. ve stáří 3, 6 a 12 měsíců. Případně 

se jeví jako zajímavá možnost otestovat odolnost hmoty vůči nepříznivým 

prostředím zahrnujícím např. agresivní látky, případně i změny vlhkosti 

(okolní i samotného podkladu) a dále např. zjistit stupeň hydratace CaO a 

jeho případnou vazbu do hydratačních produktů, vzhledem k možnosti 

dodatečných objemových změn. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že cíl této diplomové práce byl splněn. 
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6.2. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

aj. – a jinak 

apod. – a podobně 

atd. – a tak dále 

celk. – celkem 

CNT – karbonové nanotrubičky 

C-S-H – hydrosilikáty 

CT – computer tomography – jedná se o počítačovou tomografii 

č. – číslo 

ČR – Česká republika 

HMS – jedná se o speciální kotvící systém firmy Halfen pro napojení do základového 

materiálu 

HTV - jedná se o speciální kotvící systém firmy Halfen 

kap. – kapitola 

kol. – kolektiv 

m. j. – měrná jednotka 

ML - jedná se o speciální kotvící systém firmy Halfen 

např. – například 

obr. - obrázek 

OPC – ordinary portland cement – jedná se o běžně používaný cement 

PCA - Asociací portlandského cementu 

příp. – případně 

resp. – respektive 

s. – stránka, stránek 

tj. – to je 
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