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ABSTRAKT  

Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu přídavku uhlíkových nanočástic 

do cementových kompozitů. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na rešerši 

informací o uhlíkových nanočásticích, přesněji o uhlíkových nanotrubičkách a grafen oxidu. 

Jsou zde shrnuty metody dispergace uhlíkových nanotrubiček a jejich vliv na cementové 

kompozity. Praktická část navazuje na rešerše z části teoretické. V první fázi byla ověřena 

správná technika dispergace grafen oxidu. Následně byly ověřeny účinky grafen oxidu na 

mechanické vlastnosti cementových malt. V závěrečné fázi diplomové práce byly poznatky 

získané z předchozí části ověřeny na betonových vzorcích.  

KLÍČOVÁ SLOVA  

nanočástice, uhlíkové nanotrubičky, grafen oxid, redukovaný grafen oxid, dispergace, 

cementový kompozit, beton  

 

 

 

ABSTRACT  
This diploma thesis deals with the influence of addition of carbon nanoparticles on cement 

composites. The theoretical part of the diploma thesis is focused on the research of 

information about carbon nanoparticles, more precisely about carbon nanotubes and 

graphene oxide. There are summarized methods of dispersing carbon nanotubes and their 

effects on cement composites. The practical part follows the theoretical part of the 

research. In the first phase, the correct technique of graphene oxide dispersion was 

verified. Subsequently, the effects of graphene oxide on the mechanical properties of 

cement mortars were verified. In the final phase of the diploma thesis, the knowledge 

gained from the previous part was verified on concrete samples. 

KEYWORDS  
nanoparticles, carbon nanotubes, graphene oxide, reduced graphene oxide, dispersion, 

cement composite, concrete 
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Úvod 

Nanotechnologie je vědou poměrně novodobou. Průkopníkem této technologie 

je označován Richard Feynman, který na ni jako první upozornil ve své přednášce 

„Tam dole je spousta místa.“ Zpočátku se tato myšlenka neshledala s nadšením, avšak 

nyní je tento vědní obor na vzestupu. Nanotechnologie nachází význam v částicích 

nanometrického měřítka, od 1 do 100 nanometrů, tedy jedné miliardtiny metru. Pro lepší 

představu, je to věda zaobírající se částicemi tisíckrát menšími, než je tloušťka lidského 

vlasu.  

Tato věda nachází uplatnění ve všech odvětvích průmyslu, ať už se jedná o strojírenství, 

elektroniku, potravinářství, stavitelství či medicínu. Velmi často dochází k využívání 

nanotechnologie, aniž by o tom spotřebitelé věděli. V běžném životě se s ní můžeme 

setkat například při používání běžných kosmetických přípravků, jako jsou opalovací 

krémy, nebo nošení ponožek obsahující nanostříbro.  

Nanotechnologie ve stavebnictví jsou také dávno známé. Lze je pozorovat například 

při hydrataci cementu, kdy dochází ke vzniku hydratačních produktů, které mohou mít 

nanometrické měřítko. Nyní je velký zájem přikládán myšlence přídavku nanočástic 

do běžných stavebních materiálů, jakožto příměsí zvyšujících výsledné vlastnosti 

materiálu. Velice lákavá je myšlenka, že „něco tak malého“ dokáže mít srovnatelné 

vlastnosti jako například ocel. Tyto vlastnosti vykazují například nanočástice na bázi 

uhlíku.  

Uhlíkové nanočástice mají velké spektrum zástupců. Jedním z nich je grafen. 

Jedná se o jeden z nejpevnějších materiálů, který je znám. Od grafenu je odvozený další 

uhlíkový nanomateriál, grafen oxid. Grafen oxid je svou strukturou prakticky totožný 

právě s grafenem. Grafen oxid vyniká zejména elastickými vlastnostmi. Dalším plusem 

pro grafen oxid je jeho cena, díky jednoduché výrobě je mnohonásobně levnější než 

grafen. Dalším významným zástupcem jsou uhlíkové nanotrubičky. Jedná se o list 

grafenu, který je srolován a utváří bezešvou trubičku. Významnou vlastností uhlíkových 

nanotrubiček je jejich vysoký Youngův modul pružnosti, který dosahuje hodnoty 1 TPa, 

což je pětinásobek Youngova modulu pružnosti běžně používané konstrukční ocele.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1 Nanotechnologie 

Vývoj a následná dostupnost nových technologií je jedním ze zásadních iniciátorů celé 

společnosti a veškeré lidské činnosti. Jak té minulé, dosavadní, tak té budoucí. 

Poměrně novým vědním oborem se staly nanotechnologie, které byly však zpočátku 

nedůvěřivě odmítány. A však nyní se ukazuje, že je lze využít ve velkém spektru oborů.  

1.1 Historie nanotechnologií 

Prvními spotřebiteli nanočástic byli už starořímští skláři, kteří přidávali do svých výrobků 

jemný kovový prach. Tyto prášky použité například na Lykurgovy poháry, které pocházejí 

ze 4. století, vykazují při různém osvícení fascinující barevné efekty. Teprve díky 

dnešním technologiím zkoumání bylo zjištěno, že ve struktuře těchto pohárů jsou 

obsaženy nanočástice. Stejný objev byl zjištěn také na povrchu glazované keramiky 

ze 13. až 16. století. U této keramiky byla dokonce pozorována první člověkem vytvořená 

souvislá vrstva nanočástic kovu v křemičité struktuře. Další použití nanočástic mědi 

a stříbra bylo zjištěno na známé renesanční keramice z italské Umbrie. Tyto nanočástice 

pak poskytovaly výrobkům jedinečný metalízový vzhled. Je však nutné zmínit, 

že tito skláři a keramici neměli tušení, že nanotechnologie využívají. Přídavek těchto 

nanočástic byl pouze za účelem docílení zvláštních efektů. Jako jeden z prvních 

průkopníků nanotechnologií je považován americký profesor teoretické fyziky Richard 

Phillips Feynman. Ten jako první poukázal na možnosti využití nanočástic v roce 

1959 na své přednášce pojmenované „There´s Plenty of Room at the Bottom“ v překladu 

„Tam dole je spousta místa“. Během této přednášky nastínil svou vizi, jak kontrolovat 

uspořádání atomů ve strukturách materiálů a následné uplatnění těchto materiálů díky 

jejich výjimečným vlastnostem. Uvedl například jak snížit velikost počítačových obvodů 

až na jednotlivé atomy, nebo možnost použití funkcionalizovaných nanočástic uvnitř 

lidského těla, jako způsob léčby v medicíně. Jeho myšlenky se však z počátku setkaly 

s velkou skepsí, ale postupem času se ukázaly jako velice pokrokové a správné. 

Se samotným názvem „Nanotechnologie“, pro tuto revoluční myšlenku, přichází roku 

1974 japonský vědec Norio Tamaguči. [1] 

1.2 Základní vlastnosti nanotechnologií 

Nanotechnologie je spojena s objevy nových materiálů, jevů a procesů ve velice malých 

rozměrech. Zaobírá se materiály, jejich velikost se pohybuje v rozměrech nanometrů. 

Tedy matriálech o velikosti od 1 nm do 100 nm. Jeden nanometr je jedna miliardtina 

metru, tedy 10-9 metru, což znamená, že je stokrát kratší než vlnová délka světla. 

Pro přesnější představu, představíme-li si kulovou částici o velikosti 100 nm a fotbalový 
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míč, je poměr velikosti stejný jako porovnání velikosti fotbalového míče a zeměkoule. 

Nanočástice však nejsou jedinečné jen díky svým rozměrům, ale především díky svým 

elektrickým, tepelným, magnetickým, optickým a dalším vlastnostem. Tyto vlastnosti 

jsou primárně závislé na použitých chemických prvcích. Všechny nanomateriály spojují 

dvě základní společné vlastnosti. První z nich je ta, že základními jednotkami jsou 

nanočástice, které mají přesně definované vlastnosti, jako je rozměr, tvar, krystalinita, 

mezifázové rozhraní, atomová struktura a chemické složení. Tou druhou je uspořádání 

v makroskopických multi-klastrových materiálech. Chemicky identické částice mohou být 

kompaktovány za vzniku hranic zrn. Částice mohou být oddělené nebo spojené 

koalescencí nebo podložkou a vytvářejí tak například nanodrátky, nanotrubice, 

nanokompozity, keramické nebo jiné tenké filmy a vrstvy. [1] [2] [3] 

1.3 Využití nanotechnologií 

Nanotechnologiím je předpovídáno stále častější uplatňování ve výrobních procesech 

a růstu v podvědomí veřejnosti. Aniž by se o tom mluvilo, nanotechnologie se již dlouho 

využívá například v pevných discích počítačů, v opalovacích krémech 

a v automobilových pneumatikách. Jejich použití lze však očekávat prakticky v každém 

odvětví, ať už se jedná o medicínu, textilní průmysl, potravinářství, strojírenství, 

elektrotechniku, vojenský průmysl či stavebnictví.  

1.3.1 Medicína 

Nanotechnologie nabízejí medicíně celou řadu dosud netušených možností. 

Některé techniky jsou zatím spíše nereálné, některé jsou již testovány a jiné se již běžně 

používají. Jednou z již využívaných technik je cílená aplikace léčivých látek, například 

při léčbě rakoviny. Speciálně upravené nanočástice naplněné chemoterapeutickou 

látkou vázané na speciálních vláknech, jsou přitahována rakovinotvornými buňkami. 

Léčivá složka se poté z nanočástic uvolní až ve styku s rakovinotvornou buňkou. 

Tímto se zamezí jakýchkoliv nepříjemných účinků při běžné chemoterapii. 

Dalším možným použitím jsou umělé klouby, chlopně, náhrada tkání, umělé krvinky, 

dezinfekční roztoky nové generace a ochranné krémy. [4] 

Vědci z Texasu přišli s novou možností sešívání ran, ke kterému využívají 

„náplast“ z nanovláken zlata a proteinu fibroin, který je extrahovaný z kokonů bource 

morušového. Tato náplast byla nanesena na řeznou ránu. Protein fibroin se výborně 

váže na další protein kolagen. Aby došlo k navázání je potřeba jej zahřát. K čemuž vědci 

použili laser 800 nm a jako bezpečný vodič tepla právě zlatá nanovlákna. Vlnová délka 

laseru je blízká infračervenému záření, a tak sama o sobě nepoškodí živou tkáň. 

Na chtěnou tepelnou energii ji promění až kontakt se zlatem. Takto ošetřená rána 

se hojila mnohem rychleji než rány sešité běžným způsobem. Tento postup byl zatím 

testován pouze na zvířatech. [5] 
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1.3.2 Strojírenství, automobilový průmysl 

Díky nanotechnologiím lze vyrobit superpevné konstrukční materiály, které jsou velmi 

tvrdé, ale zároveň lehké. Křehko-organické i anorganické nátěry jsou speciálními roztoky, 

které poskytují výborné antikorozní a izolační vlastnosti, minimalizují tření a vytváří 

neviditelnou ochranu proti poškrábání. Tyto přípravky umožňují běžným povrchům 

dosažení vlastností, které by jinak nemohly získat. Inspiraci pro vytvoření takových látek 

nacházíme v přírodě. Například u rostliny lotos. Kapky vody stékají po lotosovém listu 

a unáší s sebou veškeré kontaminující částice, které by mohly rostlinu znečistit. 

Její povrch je totiž hydrofobní, tedy odpuzující vodu. Na stejném principu fungují také 

antikorozní a lubrikační roztoky. Nanočástice v nich obsažené se na molekulární bázi 

uchytí na kovovém povrchu. Vyplní tak neviditelné mikrotrhliny a póry, ze kterých 100% 

vytěsní vlhkost. [1] 

1.3.3 Stavebnictví 

Nanotechnologie přináší mnoho nových možností v oblasti stavebnictví a architektury. 

Je však potřeba zmínit, že stavebnictví je poměrně konzervativní obor, 

a tak se nanotechnologie setkávají s celou řadou odpůrců. Avšak díky nanotechnologiím 

je možné vytvořit nové materiály s pozoruhodnými vlastnostmi, jako například vývoj 

velmi trvanlivých stavebních materiálů. Na trhu se již objevují nové izolační materiály, 

které umožňují provést tepelnou izolaci budov, u kterých není možné použít běžné 

izolace. Další, dnes již hojně využívané, jsou povrchové úpravy, které lze použít 

prakticky na všechny materiály, ať už se jedná o dřevo, zdivo, sklo, beton či kov. 

Cílem využití těchto povrchových úprav je prodloužení životnosti a zlepšení funkčnosti. 

[6] 

Nano-výrobky jsou v současné době ve stavebnictví soustředěny do čtyřech základních 

skupin. První z nich je zaměřena na výzkum povlakových materiálů pro zlepšení 

funkčnosti. Druhou jsou pak tepelné izolace, kdy je díky nanotechnologiím možné vyrobit 

materiály až desetkrát účinnější. Třetí skupinu tvoří materiály protipožární ochrany. 

Čtvrtá z nich je zaměřena na výzkum stavebních materiálů na cementové bázi, 

kdy použitím nanočástic, uhlíkových nanotrubiček a nanovláken lze docílit zvýšení 

pevnosti a trvanlivosti cementových kompozitů. [7] 

1.3.3.1 Nové stavební materiály 

Nanokrystalická celulóza (NCC) je lehký a pevný materiál, který je znám velmi dlouho, 

avšak až nyní, s vývojem nanotechnologií, se dostává do širšího povědomí. 

Vyrábí se zpracováním dřevěné kaše. Jako vstupní surovina mohou být použity piliny 

či jiný dřevěný odpad. Z dřevěného materiálu je nejprve odstraněn lignin a polocelulóza, 

následně dojde k drcení a máčení v kyselině. Vzniklou pastu lze poté aplikovat například 

na povrchy laminátů nebo zpracovat v podobě nanovláken. Nanovlákna z NCC jsou 
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pevné, husté, tuhé a velmi lehké. Jedná se tedy o levný materiál, který má díky hustě 

uspořádaným, jehličkám podobným krystalům, až osminásobně vyšší pevnost v tahu 

než nerezová ocel. Jeff Youngblood z NanoForestry Institute ve West Lafayette o NCC 

tvrdí, že se jedná „jen“ o přírodní obnovitelnou verzi uhlíkových nanotrubiček, 

ale za zlomek jejich ceny. Kompozity z NCC mají podobné vlastnosti jako ocel, jsou však 

mnohonásobně lehčí. Díky tomu by se mohly stát výborným konstrukčním materiálem. 

Další možné využití NCC je v podobě tzv. biopěny, která má díky NCC vynikající izolační 

vlastnosti. Lze ji tedy využít jako vysoce efektivní a lehký izolační materiál. [8] [9] 

1.3.3.2 Povlakové úpravy 

Tyto nátěry obsahují nanočástice oxidu titaničitého (TiO2), které jsou fotokatalytické. 

Fotokatalitický oxid titaničitý, který se používán jako pigment ve většině vrchních nátěrů, 

postupně rozkládá nečistoty, které jsou poté pomocí vody z povrchu odstraněny. 

Tyto samočistící povrchy působí aplikací povlaku, nanesením tenkého filmu či integrací 

nanočástic přímo do povrchové vrstvy materiálu, jako je sklo, beton nebo kov. 

Nanočástice přilnou přímo k molekulám podkladní vrstvy a vytvoří neviditelnou, 

ultratenkou vrstvu pletiva, které poté poskytuje extrémně dlouhotrvající hydrofobní 

povrch. Tyto nátěry nepůsobí pouze jako antibakteriální, ale i jako ochrana před plísněmi, 

houbami a UV zářením. Saito a kolektiv zkoumal likvidaci hub, které jsou jednou 

z hlavních příčin degradace stavebních materiálů, pomocí přidání prášku 

TiO2 s průměrnou velikostí 21 nm (30 % rutilu a 70 % anatas). Výsledky ukazují, 

že 60 až 120 minut stačí k likvidaci všech bakterií. Autoři uvádějí, že použití částic TiO2 

menších rozměrů vede k rychlejšímu zničení bakterií. Samočistící fasády se již běžně 

využívají například na fasádách budov v Římě, Tokiu nebo New Yorku. Je potřeba říci, 

že tyto fasádní systém stojí o 30 až 40 % více než ty běžně používané, avšak výše 

uvedená technologie ušetří peníze v dlouhodobém horizontu při zachování jasného 

a čistého vzhledu budovy. [10] [6] 

Kromě udržení čistoty exteriéru budovy mohou být povlaky s nanočásticemi TiO2 

navrženy tak, aby vyčistily vzduch v jejich blízkosti. K čištění vzduchu dochází rozkladem 

oxidů dusíku (NOx) a aromatických těkavých sloučenin (VOC). K aktivaci TiO2 

ve venkovním prostředí dochází díky působení slunečního záření. Pro aktivaci 

ve vnitřních prostorách je k aktivaci využito UV a fluorescenční světlo. Tento výzkum, 

s názvem PhotoPag, je pod záštitou evropské unie a stále probíhá. [10] 

Povlaky s nanočásticemi mohou sloužit také jako antikorozní ochrana. Pokud je možné 

zabránit styku vody s povrchem, nebo snížit dobu kontaktu vody na povrchu, 

jsou korozní účinky značně minimalizovány. Přídavkem uhlíkových nanotrubiček lze 

snížit rychlost koroze až o 300 %. Uhlíkové nanotrubičky díky svým malým rozměrům 

vyplňují póry a mikrotrhliny jak v povlaku, tak na povrchu podkladního materiálu a tím 

dochází k jeho utěsnění, tudíž vlhkost a jakékoli roztoky elektrolytů nemají přístup 

k podkladnímu materiálu. Dále bylo zjištěno, že uhlíkové nanotrubičky funkcionalizované 
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niklem nebo zinkem poskytují ještě lepší antikorozní ochranu než čisté uhlíkové 

nanotrubičky. [10] 

1.3.3.3 Cementové kompozity 

Beton je jeden z nejrozšířenějších materiálů na světě. Je to nanostrukturovaný, 

vícefázový kompozitní materiál, který v průběhu času stárne. Je složen z amorfní fáze, 

krystalů, v rozměrech mikrometrů a nanometrů, a vázané vody. Amorfní fáze, hydrát 

křemičitanu vápenatého (C–S–H) je „lepidlo“, které drží jednotlivé složky betonu 

pohromadě. Tato fáze je sama o sobě nanomateriálem.  

Přidávané nanočástice mají velký poměr povrchu k objemu, což poskytuje vysoký 

potenciál těchto materiálů, zejména pro jejich značnou chemickou reaktivitu. 

Mnoho dosavadních výzkumů použití nanočástic pojednávalo s nano–oxidem 

křemičitým (nano–SiO2) a nano–oxidem titaničitým (nano–TiO2). Dalším typem 

nanočástic často používaných v mnoha výzkumech jsou nanočástice na bázi uhlíku, 

jako například uhlíkové nanotrubičky (CNT), uhlíková nanovlákna (CNF), či nanočástice 

grafen oxidu (GO).  

Přídavek nanočástic do cementových kompozitu obecně ovlivňuje zejména 

tyto vlastnosti: 

 Dobře rozptýlené nanočástice zvyšují viskozitu kapalné fáze, která pomáhá 
„ustálit“ cementová zrna a kamenivo a tím zvyšují odolnost proti segregaci 
a zlepšují zpracovatelnost systému.  

 Nanočástice vyplňují mezery mezi cementovými zrny, což vede ke znehybnění 
„volné“ vody. Nanočástice se tedy chovají jako fillery a zaujímají plnící účinek. 

 Dobře rozptýlené nanočástice působí jako centra krystalizace slínkových 
minerálů a tím urychlují hydrataci cementu.  

 Nanočástice podporují tvorbu malých krystalů, například portlanditu Ca(OH)2, 
monosulfátu AFm a malých skupin C–S–H gelů. 

 Nano–silika se podílí na pucolánových reakcích, což vede ke spotřebě Ca(OH)2 
a tvorbě dalších C–S–H gelů.  

 Nanočástice zlepšují strukturu na kontaktní zóně kameniva, což vede ke zlepšení 
vazeb mezi kamenivem a cementovou matricí.  

 Nanočástice napomáhají zamezení vzniku mikrotrhlin v cementovém kompozitu 
a přemosťují již vzniklé mikrotrhliny. Tudíž zlepšují houževnatost, trvanlivost, 
pevnost v tahu a smyku cementových kompozitů. [11] 

2 Uhlíkové nanočástice 

Uhlík je chemický nekovový prvek, který je jedním ze základních stavebních kamenů 

všech organických sloučenin. Jedná se o šestý nejčastější prvek ve vesmíru a po kyslíku 

je druhým nejzastoupenějším prvkem v lidském těle. Uhlík je stabilní v několika 

víceatomových molekulových strukturách.  Nejznámějšími formami uhlíku, vyskytujících 
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se v přírodě, jsou grafit a amorfní uhlík. Vzácnými alotropy uhlíku jsou pak diamant 

a lonsdaleit. Lonsdaleit je ještě tvrdší než diamant a nejčastěji je nalezen ve zbytcích 

meteoritů. [12] 

Masivní výzkum uhlíku v nanometrické oblasti započal na začátku 90. let, kdy byly 

prokázány další formy uhlíku v podobě nanočástic, tedy částic s jedním rozměrem 

menším než 100 nm. Uhlíkové nanočástice mají jedinečnou pozici v nanovědě, zejména 

díky svým výjimečným elektrickým, tepelným, chemickým a mechanickým vlastnostem. 

Na základě jejich silné adsorpční kapacity, chemické stability, elektrické vodivosti, 

vysoké mechanické pevnosti a tvrdosti a snadné modifikaci, nacházejí uplatnění 

v různých oblastech použití. [13] 

Z geometrického hlediska lze uhlíkové nanočástice rozdělit takto:  

 fullereny 0D 
 uhlíkové nanotrubičky 1D 
 grafen, grafen oxid 2D 
 nanokrystalický diamant, grafit 3D 

 

Obrázek 1 – Uhlíkové nanočástice [13] 

2.1 Uhlíkové nanotrubičky 

Uhlíkové nanotrubičky (CNT) patří k relativně novodobým nano–matriálům. 

Jedná se o jeden z alotropů uhlíku, s průměrem v řádech jednotek nanometrů a délkou 

o velikosti mikrometru. Průměr CNT je tedy tisíckrát menší, než je jejich délka. 

Atomy v CNT jsou uspořádány do šestiúhelníků, stejně jako je tomu u grafitu. 

Strukturálně se dá říct, že se jedná o list grafenu, který je srolován do trubice o průměru 

v řádu nanometrů. Uhlíkové nanotrubičky mají dva základní typy, a to jednovrstvé CNT 

a vícevrstvé CNT. [14]  
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Úplně první pozorování a popis CNT byl proveden již v roce 1952 Raduschkevichem 

a Lukyanovichem. Avšak objev uhlíkových nanotrubiček je připisován japonskému 

fyzikovi Sumio Iijimovi. Ten v roce 1991 popsal výrobní proces vícestěných uhlíkových 

nanotrubiček. Je třeba podotknout, že tento výrobní proces byl objeven náhodou, během 

výzkumu nového způsobu výroby fullerenů, kdy byly uhlíkové nanotrubičky vyrobeny 

díky obloukovému výboji. Od té doby proběhlo mnoho dalších výzkumů výroby 

uhlíkových nanotrubiček. [12] 

2.1.1 Jednovrstvé uhlíkové nanotrubičky 

Lze říci, že jednovrstvé uhlíkové nanotrubičky (SWCNT) jsou tvořené srolováním jedné 

vrstvy grafenu do bezešvého válce. Podrobnější popis, který roku 1993 uvedl Ichihashi, 

uvádí že SWCNT se skládají ze dvou částí s různými fyzikálními a chemickými 

vlastnostmi. První je boční stěna trubičky a druhou je pak koncová „čepička“ trubičky, 

která je tvořena polovinou fullerenu C60. SWCNT však mohou být i neuzavřené. [15] 

Struktura jednovrstvé uhlíkové nanotrubičky je popsána chirálním vektorem 

ν = n·a1 + m· a2 ≡ (n,m). Kde a1 a a2 jsou jednotkové vektory a n a m jsou celá čísla. 

Rolováním grafenového listu můžou vzniknout různé strukturální typy nanotrubiček. 

Pokud je list rolován podél jedné osy symetrie vzniká buďto trubička „zigzag“ (n,0) nebo 

„armchair“ (n,n). Rovněž je možné rolovat list ve směru, který je odlišný od osy symetrie 

a tím získat nanotrubičku „chirální“ (n,m). [15] 

 

 

Obrázek 2 – Strukturální typy SWCNT 
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2.1.2 Vícevrstvé nanotrubičky  

Kromě jednostěnných nanotrubiček lze získat i vícevrstvé nanotrubičky (MWCNT). 

Ty se připravují snadněji, avšak s rostoucím počtem stěn se jejich vlastnosti více 

podobají grafitu a tím ztrácí své jedinečné vlastnosti. Výjimkou jsou dvoustěnné 

nanotrubičky (DWCNT), které jsou tvořeny pouze ze dvou vrstev srolovaného grafenu. 

Výhodou těchto nanotrubiček je, že lze ovlivňovat vlastnosti vnější i vnitřní trubičky 

zvlášť. To je zajímavé jak z hlediska vědeckého, tak i pro další praktické využití. [15] [16] 

2.1.3 Mechanické vlastnosti uhlíkových nanotrubiček 

Uhlíkové nanotrubičky vykazují výborné vlastnosti, zejména ty mechanické, tepelné 

a elektrické. Mechanická pevnost uhlíkových nanotrubiček je vlastnost, která fascinuje 

mnoho odborníků. Skvělé mechanické vlastnosti jsou dány mimořádnou pevností 

jednoduché a dvojné vazby C–C. Bylo změřeno, že uhlíkové nanotrubičky jsou asi 

desetkrát pevnější než ocel a zároveň jsou mnohonásobně lehčí. Je tedy zřejmé, že mají 

obrovský potenciál pro konstrukci lehkých, a přitom velmi pevných součástek. SWCNT 

vykazují Yongův modul pružnosti okolo 1 TPa a pevnost 50 až 500 GPa. MWCNT mají 

mechanické vlastnosti nižší, modul pružnosti se pohybuje od 0,3 do 1 TPa a pevnost 

od 10 do 60 GPa, ale jsou vratně deformovatelné. Vratná deformovatelnost je dána 

volným prostorem mezi jednotlivými vrstvami trubičky. Je zřejmé, že s rostoucím 

průměrem nanotrubiček klesají jejich mechanické vlastnosti. Průměr SWCNT 

se pohybuje od 1 do 3 nm, kdežto u MWCNT je to od 3 do 30 nm, vzdálenost mezi 

jednotlivými vrstvami je přibližně 0,34 nm. [17] [16] 

 

Obrázek 3 – Vybrané vlastnosti CNT v porovnání s jinými alotropy uhlíku. [18] 

2.1.4 Cementové kompozity s uhlíkovými nanotrubičkami 

Velký potenciál aplikace nanotechnologií je pozorován při výrobě cementových 

kompozitů. Nejen chemické vlastnosti produktů hydratace cementu, ale i fyzikální 

chování těchto produktů lze modifikovat aplikací nanotechnologie. Mechanické vlastnosti 

CNT vykazují obrovský potenciál pro použití jako výztuže v kompozitních materiálech. 

Kromě vysoké pevnosti a pružnosti mají CNT extrémně vysoký poměr stran, jehož 
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hodnota je často vyšší než 1000:1 a může dosáhnout až 2500 000:1. Extrémně vysoký 

poměr stran, vysoká pevnost a vysoký modul pružnosti tak činí z CNT vynikající výztužný 

materiál. Adicí CNT lze dosáhnout výrazného zvýšení trvanlivosti cementových 

kompozitů. Mikrotrhliny, vznikající ve struktuře cementových kompozitů vlivem 

smršťování nebo působením mechanické síly, mohou být velmi úspěšně přerušeny 

právě díky CNT, které jsou schopny tyto trhliny přemostit a tím zaručit přenos zatížení. 

[19] 

2.1.4.1 Vliv na mechanické vlastnosti 

Ali Kahidan a kolektiv provedl ověření přídavku MWCNT na mechanické vlastnosti 

cementové pasty. MWCNT byly dávkovány v 0,025, 0,05, 0,1 a 0,2 % z hmotnosti 

cementu. Nejvyšší nárůst pevnosti v tlaku byl pozorován u vzorků s adicí 0,1 % MWCNT, 

kdy po 7 dnech dosahovala 22% nárůstu pevnosti oproti vzorkům kontrolním. 

Po 28 dnech byl pozorován nárůst pevnosti o 15 % oproti vzorkům bez CNT. Dále uvádí, 

že pevnost v tahu za ohybu se zvyšuje se stoupající dávkou MWCNT. 

0,1 a 0,2% přídavek MWCNT zvýšil pevnost v tahu za ohybu o 30 a 40 %. 

K takto výraznému nárůstu pevností dle autora došlo díky snížení pórovitosti a zlepšení 

mikrostruktury cementové pasty. [20] 

Syed Shujat-ul-Hussan Gillani a koleltiv provedl výzkum na ověření přídavku MWCNT 

na mechanické vlastnosti betonu. MWCNT byly přidávány v dávkách 0,05 a 0,1 % 

z hmotnosti cementu. Na betonových vzorcích byla testována pevnost v tlaku a tahu za 

ohybu. Bylo pozorováno, že přídavkem 0,05 % MWCNT došlo ke zvýšení pevnosti v tahu 

o 20,58 % a pevnosti v tlaku o 15,60 %, ve srovnání s kontrolními vzorky, po 28 dnech 

zrání. Výzkum dospěl k závěru, že i velmi malé množství MWCNT začleněné 

do betonových směsí výrazně zlepší jejich mechanické pevnosti. [21] 

Arash Sedaghatdoost a kolektiv zkoumal vliv přídavku MWCNT na mechanické 

vlastnosti cementové malty. Vzorky obsahovaly 0,05, 0,1 a 0,15 % MWCNT (vztaženo 

na hmotnost cementu). Po 28 dnech došlo k navýšení pevnosti v tlaku o 33,7, 35,0 a 

31,1 %. Výsledky ukazují, že pokud dojde k předávkování cementového kompozitu 

MWCNT, není účinek tak markantní. Při vysokých dávkách CNT dojde k jejich adsorpci 

na cementová zrna a tím je omezena hydratace. Nejvyššího nárůstu pevnosti v tahu bylo 

dosaženo adicí 0,1 % MWCNT. Nárůst pevnosti oproti kontrolním vzorkům činil 

8 a 11,5 % po 28 a 90 dnech. [22] 
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Obrázek 4 – Funkce překlenutí trhlin v cementové pastě díky CNT. [23] 

2.1.4.2 Vliv na odolnost vůči působení vysokých teplot 

Arash Sedaghatdoost a kolektiv provedl výzkum na působení vysokých teplot na vzorky 

cementové malty obsahující MWCNT. Obecně lze říci, že při zvýšených teplotách 

až do 400 °C narůstá zbytková pevnost v tlaku u všech vzorků, i těch bez MWCNT. 

Avšak u vzorků s přídavkem 0,1 % MWCNT dochází k nejvyšším nárůstům pevností. 

Při 20 °C byla pevnost v tlaku 57,5 MPa, při 400 °C vzrostla o 31 % oproti vzorkům 

referenčním na 67,5 MPa. Při teplotách od 400 °C do 800 °C byla pevnost v tlaku 

snížena, ale vzorky s MWCNT měly opět vyšší pevnost než vzorky kontrolní. [22]   

2.1.4.3 Vliv na soudržnost ocelových výztuží s betonem 

A. Hawreen a kolektiv zkoumal vliv na soudržnost ocelové výztuže s betonem. 

Při zkoušení vytržení výztuže v radiálním směru došlo u betonů s obsahem CNT 

k navýšení soudržnosti. Těchto výsledků bylo dosaženo díky přemosťovacímu efektu 

CNT. CNT omezily šíření trhlin a tím snížily deformaci betonu na styku s ocelovou 

výztuží. Byl tak prokázán pozitivní účinek adice CNT na odolnost vazby mezi ocelovou 

výztuží a betonem. [24] 

2.2 Grafen oxid  

Oxid grafenu (GO) je molekula grafenu s funkčními skupinami kyslíku syntetizovaný 

z grafitu. [25] 

V posledních letech přitahuje grafen oxid velkou pozornost především proto, 

že je potenciálním výchozím materiálem pro hromadnou výrobu grafenu. GO má dvě 

důležité vlastnosti:  

 Může být vyráběn za použití levného grafitu, jako základní suroviny a použití 
cenově dostupných chemických metod s vysokým výtěžkem. 

 Je vysoce hydrofilní a může tvořit stabilní vodné disperze, které je pak snadné 
zavést do makroskopických struktur. [26] [27]  
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Grafen oxid může mít, v závislosti na stupni oxidace, polokovovou nebo nekovovou 

povahu. Tím pádem lze upravovat jeho elektrické a optické vlastnosti dle potřeby a díky 

tomu je možné jej využívat v mnoha oborech. Elektrické vlastnosti grafen oxidu závisí 

na stupni oxidace a chemickém složení, které lze upravovat odstraněním nebo naopak 

přidáním určitých kyslíkových funkčních skupin. [26] 

2.2.1 Vlastnosti grafen oxidu 

Vzhledem ke své specifické 2D struktuře a existenci různých kyslíkových funkčních 

skupin vykazuje GO vynikající vlastnosti. Jedná se o elektronické, optické, tepelné, 

mechanické a elektrochemické vlastnosti a chemickou reaktivitu. [28] 

2.2.1.1 Geometrické vlastnosti 

GO se vyznačuje vysokým rozměrovým poměrem. Tloušťka vločky GO s jednou vrstvou 

se pohybuje v rozmezí 1,0 nm až 1,4 nm, což je výrazně vyšší hodnota, než je tloušťka 

grafenu (0,7 nm). To je způsobeno přítomností funkčních kyslíkových skupin 

vystupujících z bazální roviny u GO. Boční rozměr GO se rozšiřuje až na desítky 

mikrometrů. U GO lze pozorovat přítomnost „vrásek“, které jsou jasným důkazem 

flexibility systému GO. [29] 

2.2.1.2 Struktura 

Struktura grafen oxidu není stále zcela jasná, zejména kvůli jeho složité 

nestechiometrické povaze. Je zde mnoho různých kyslíkových funkčních skupin 

vázaných na uhlík v grafenové vrstvě, jako například epoxid, hydroxyl, karbonyl 

a karboxylové skupiny. Ty nejenže zvyšují vzdálenost mezi jednotlivými vrstvami, 

z 3,35 Å u grafitu na 6–12 Å pro grafen oxid, ale také způsobují hydrofilnost GO. 

Díky tomu může být GO dispergován ve vodě. [26] [30] 

2.2.1.3 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti jsou důsledkem chemické struktury GO. Grafen je velice pevným 

materiálem, ale po zvýšeném namáhání dojde k jeho porušení. Grafen oxid se na rozdíl 

od grafitu stává před porušením plastickým. Dojde tedy k deformaci, ale struktura 

se nezničí a GO zůstane kompaktní. Tato deformace je vratná. To vše je díky 

epoxidovým můstkům, které ční nad rovinu GO. Pokud působením síly dojde k porušení 

vazby C–C dojde k rozpadu grafenu. Ale u GO zůstává kyslíkový můstek. Bylo ověřeno, 

že vazba C–C je při mechanickém namáhání méně stabilní než vazba C–O. [31] 

Grafen oxid vykazuje nižší hodnoty modulu pružnosti a pevnosti v tahu než grafen. 

Youngův modul pružnosti je 230 GPa, pevnost v tahu GO je 130 MPa. [32] [33] 
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2.2.1.4 Chemické a fyzikální vlastnosti 

Díky šestiúhelníkové mřížce se dvěma atomy uhlíku v jedné buňce vykazuje grafen oxid 

nespočet výjimečných chemických a fyzikálních vlastností. Molekulová hmotnost GO 

se pohybuje v rozmezí 106–107 g/mol. [34] 

2.2.2 Výroba grafen oxidu 

Grafen oxid se běžně vyrábí oxidací grafitu. Při tomto postupu vzniká meziprodukt grafit 

oxid. Grafit oxid je nažloutlá pevná látka s poměrem C:O 2,1 až 2,9. Přestože chemické 

složení grafit oxid a grafen oxidu je prakticky totožné, jejich struktura a vlastnosti jsou 

výrazně odlišné. Grafen oxid se z grafit oxidu získává až tzv. exfoliací. Při exfoliaci 

dochází k delaminaci jednotlivých vrstev a tím vzniká grafen oxid. Exfoliace je možné 

dosáhnout několika způsoby, například změnou pH nebo pomocí sonifikace. 

GO je následně možné zpětně redukovat a tím obnovit jeho aromatický charakter 

jednotlivých vrstev a získat tak redukovaný grafen oxid (rGO). [35] 

První postupy pro syntézu GO byly vyvinuty před několika desetiletími vědci Brodie, 

Staudenmeier a Hummers a přesto se od té doby prakticky nezměnily. Rozsah oxidace 

grafitu je kvantifikován poměrem C:O a je závislý na technice výroby a délce reakce. 

Staudenmaierova metodou je produkován nejvíce oxidovaný GO, ale celá syntéza může 

trvat i několik dní. Staudenmaierova metoda a metoda Brodiho má však svá úskalí. 

Při výrobě vzniká oxid chloričitý (ClO2), který je vysoce toxický a má tendenci 

se na vzduchu rozkládat, čímž dochází k výbuchům. Nejvíce využívanou metodou 

je metoda Hummerse s relativně krátkou dobou reakce a není při ní přítomný 

nebezpečný ClO2. Grafit je oxidován roztokem manganistanu draselného v kyselině 

sírové. Hummersova metoda má však i své nevýhody. Jednou z nich je potenciální 

kontaminace manganistanovými ionty. Tyto ionty je však možné odstranit působením 

peroxidu vodíku (H2O2), následným promytím a důkladnou dialýzou. [36] 

Vzhledem ke karcinogenním a toxickým vlastnostem redukčních činidel se v posledních 

letech výroba GO provádí pomocí „zelených“ redukčních činidel, jako jsou polyfenoly ze 

zeleného čaje, melatoninu, vitamínu C, bovinního séra, albuminu, cukrů 

a dokonce i bakterií. [34] 

2.2.2.1 Výroba redukovaného grafen oxidu z grafen oxidu 

Redukcí GO lze vyrobit redukovaný grafen oxid (rGO). Redukovaný GO je svými 

vlastnostmi velmi blízký z hlediska struktury samotnému grafenu. Existuje celá řada 

postupů, jak lze redukce docílit. Všechny tyto metody jsou založené na chemických, 

tepelných nebo elektrochemických postupech. Některé z těchto metod dokáží 

produkovat vysoce kvalitní rGO, který je podobný původnímu grafenu. Nevýhodou těchto 

metod je však složitost a časová náročnost. Jednou z metod výroby je redukce pomocí 

N2H4. [37] 
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Obrázek 5 – Výroba redukovaného grafen oxidu (rGO) [37] 

2.2.3 Cementové kompozity s grafen oxidem 

Cementové kompozity jsou v současné době nejdůležitějším a nejvíce používaným 

stavebním materiálem. Ačkoliv se již celosvětově vyráběly a aplikovaly různé vysoce 

výkonné cementové kompozity, stále existují omezení v podobě křehkého chování. 

Pozoruhodnou vlastností cementových kompozitů je jejich poměrně vysoká pevnost 

v tlaku. Naopak vykazují nízkou pevnost v tahu za ohybu, což svědčí o skutečnosti, 

že cementové kompozity jsou křehké materiály. Zvyšování pevnosti cementových 

kompozitů stále závisí především na použití výztužných materiálů, jako jsou ocelové tyče, 

ocelová, uhlíková či polymerní vlákna. Tyto výztužné materiály mohou výrazně zvýšit 

pevnost kompozitu jako celku, přesto je však možné u těchto kompozitů pozorovat 

křehký charakter. Hlavní důvod, poměrně velké křehkosti, pochází z vytvrzené 

cementové pasty, která hraje adhezivní roli v cementových kompozitech a je tvořena 

z komplexních reakčních produktů hydratace cementu, jako je ettringit (AFt), monosulfát 

(AFm), hydroxid vápanatý (CH) a C–S–H gel. Většina výzkumů se zaobírá především 

výztužnými materiály a zanedbává regulaci mikrostruktury, jako je tvar hydratačních 

krystalů, cementové pasty.  [38] 

2.2.3.1 Vliv na mikrostrukturu cementového kompozitu 

Grafen oxid má vysoký specifický povrch, vysokou pevnost a pružnost. Výzkumy uvádí, 

že GO snadno utváří kompozity s polymerními a keramickými materiály a může výrazně 

zvýšit houževnatost kompozitu řízením mikrostruktury krystalů. Funkční skupiny GO 

hrají důležitou roli ve vzniku hydratačních produktů tím, že přitahují C3S, C2S a C3A. 
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Obrázek 6 – Hydratační proces cementového kompozitu s GO [38] 

Shenghua Lv a kolektiv provedli výzkum zaměřený právě na aplikace 

GO do cementových kompozitů a následně pozorovali jejich vliv na mikrostrukturu 

a mechanické vlastnosti. Ve výzkumu byl použit vodný roztok disperze GO, 

kde koncentrace GO byla stanovena jako 0,2%. Tato disperze byla přidávána 

do normové cementové malty se sníženým vodním součinitelem (v/c 0,37) 

a s přídavkem superplastifikační přísady na bázi polykarboxylátu. GO byl přidáván 

v dávkách 0,01 % až 0,05 % z hmotnosti cementu.   

Výzkum Tanvir S. Qureshi a kolektivu ukazuje, že nanočástice GO poskytly nukleační 

místa a reagovaly s produkty hydratace cementu. Tím bylo docíleno vyplnění makropórů 

a zpevnění kompozitní matrice v nanoskopickém a mikroskopickém měřítku. [39] 

Babak a kolektiv uvádí, že díky hydrofilnosti GO může dojít k nesprávné hydrataci 

cementu, jelikož GO absorbuje většinu vody obsažené v cementové maltě. [33] 

Mikrostruktura byla pozorována pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu (SEM). 

U vzorků s přídavkem GO byla pozorována výrazná změna tvaru krystalů se zvyšující 

se dávkou. U vzorků s přídavkem do 0,03 % byl pozorován výskyt tzv. květinových 

krystalů. Naopak u vzorků s vyšší dávkou byl pozorován polyhedrický typ krystalů. 

V kombinaci s výsledky mechanických vlastností lze tedy zjistit, že krystaly podobné 

květům podporují nárůst houževnatosti cementových kompozitů, kdežto krystaly 

polyhedrické navyšují pevnost v tlaku. [38] 
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Obrázek 7 – Snímky SEM mikrostruktury cementových kompozitů s GO: A) bez GO 

B) 0,01 % GO C) 0,02 % GO D) 0,03 % GO E) 0,04 % GO F) 0,05 % GO [38] 

2.2.3.2 Vliv na pórovitost  

GO má velký dopad na povrchovou plochu a strukturu póru, které se vyskytují 

v cementových kompozitech v řádech nanometrů. Technikou absorpce a desorpce plynu 

bylo zjištěno, že přidáním GO do cementových kompozitů dochází k nárůstu obsahu 

pórů o velikosti 1–80 nm. GO podporuje hydratační proces a zvyšuje množství 

vznikajícího C–S–H gelu a s ním i obsah gelových pórů v něm obsažených. Výsledky 

ukazují, že přídavek GO zlepšil mikrostrukturu snížením množství kapilárních pórů (10 

nm až 10 μm) o 27,7 %, dochází však ke zvýšení objemu gelových pórů o 109 %. 

Výsledná celková pórovitost byla snížena o 13,5 %, což úzce souvisí s urychlenou 

hydratací díky 2D tvaru GO. [32] 

A. Mohamed také zkoumal vliv přídavku GO na pórovitost cementového kompozitu. 

Pro výzkum byl použit vodný koloidní roztok GO. Dávkování GO bylo přepočteno 

na 0,01 %, 0,03 % a 0,06 % z hmotnosti cementu. Dle výsledků došlo k navýšení objemu 

gelových pórů a snížení množství kapilárních pórů u dávek 0,03 % a 0,06 %. 

Výsledky však také ukazují, že přídavkem GO došlo ke zvýšení celkové porozity 

cementové malty ve srovnání s kontrolní záměsí bez GO. Uvádí, že tento výsledek byl 

ovlivněn disperzí GO s různou velikostí od stovek nanometrů do několika mikronů. 

Současně tedy přídavkem GO dochází ke zhouževnatění cementové matrice a vzniku 

nového porézního systému v oblasti gelových pórů. [40]  

2.2.3.3 Vliv na adsorpci vody 

A. Mohamedem bylo zjištěno, že přídavkem GO do cementové matrice dochází 

ke snížení adsorpce vody. Snížení bylo pozorováno u dávek 0,03 a 0,06 % GO 

z množství cementu. U dávky 0,01 % byla pozorována nízká počáteční adsorpce, 
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ale později došlo k jejímu nárůstu. Vzorky s adicí GO vykazovaly vyšší adsorpci než 

vzorky kontrolní. Nejnižší adsorpce vody byla pozorována při dávce 0,03 % GO. 

Všechny výsledky testu adsorpce vody ukazují dobrou shodu s výsledky porozimetrie. 

Rychlost absorpce vody je ovlivněna především kapilárními póry. Proto nižší koeficient 

adsorpce pro směsi s GO může být způsoben nárůstem malých pórů a snížením 

množství kapilárních pórů. [40] 

Dle Tanvir S. Qureshi přídavek GO zlepšil elektrickou rezistivitu i sorpční vlastnosti 

cementové pasty. Elektrická rezistivita i sorpce vody u kompozitů jsou vlastnostmi 

ovlivňující trvanlivost. Například, čím vyšší je elektrický odpor a nižší sorpce, 

tím je hustší mikrostruktura cementové matrice. U vzorku s přídavkem 0,02 % GO byl 

pozorován nárůst elektrické rezistivity o 11,5 % oproti kontrolnímu vzorku bez GO. 

Koeficient sorpce vody byl ve srovnání s kontrolní směsí snížen o 25 %. Z výsledků je 

tedy patrné, že dochází právě k nárůstu elektrické rezistivity a poklesu sorpce, čímž by 

měla být zlepšena výsledná trvanlivost. [39] 

2.2.3.4 Vliv na působení chloridů 

Singh uvádí, že přídavek GO může tvořit ochranný povlak, který má schopnost zvýšit 

odolnost proti korozi a zastavit transport agresivních prvků. Dalo by se tedy dospět 

k závěru, že začleněním GO do cementové matrice může být zabráněno vniknutí 

destruktivních molekul chloridů, což může zvýšit trvanlivost betonu a prodloužit životnost 

betonových konstrukcí. [40] 

Yihong Xu a kolektiv provedl zkoušení vlivu působení chloridů na betony. Do betonu byl 

přidán GO v dávkách 0,01, 0,03 a 0,05 % z hmotnosti cementu. Podle výsledků zkoušek 

koeficientu difuze chloridových iontů na beton po dobu 28 dnů lze vidět, že při dávkách 

0,05 % a 0,03 % dochází ke zlepšení nepropustnosti betonu a účinně brání pronikání 

chloridových iontů do betonu. Nicméně koeficient difuze chloridů u betonu s přídavkem 

0,01 % GO je vyšší než koeficient kontrolního betonu, což naznačuje, že grafen oxid 

v nízkých dávkách má menší schopnost odolat působení chloridových iontů. [41] 

2.2.3.5 Vliv na mechanické vlastnosti 

Výsledky výzkumu Lv a kolektivu, který je popsán v kapitole 2.2.3.1 ukázaly, že pevnost 

v tahu za ohybu se zvyšuje s rostoucí dávkou GO, až do dávky 0,03 %, když došlo 

k navýšení pevnosti v tahu za ohybu o 78,6 %. Při dávkách 0,04 a 0,05 % byl pozorován 

také nárůst pevnosti v tahu za ohybu, avšak nebyl již tak vysoký. Naopak pevnost v tlaku 

po 28 dnech byla zaznamenána nejvyšší při 0,05% dávce GO, kdy byl pozorován nárůst 

o 47,9 % oproti referenčním vzorkům. Výsledky ukazují, že zvýšená pevnost v tahu 

za ohybu je pozoruhodná, což naznačuje, že přídavek GO výrazně zvýšil houževnatost 

cementového kompozitu. Mechanické vlastnosti cementových kompozitů jsou určovány 

jejich mikrostrukturou. [38]  
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Zeyu Lu a kolektiv provedl studii popisující spolupůsobení přídavku GO a CNT 

na mechanické vlastnosti cementové pasty. Výsledky UV-VIS spektroskopie a optické 

mikroskopie ukazují, že disperze CNT v roztoku GO je mnohem lepší a stabilnější než 

ve vodném roztoku v důsledku vyšší elektrostatické repulze. U cementové malty 

s přídavkem CNT a GO došlo k nárůstů pevnosti v tahu o 21,13 % a pevnosti v tlaku 

o 24,21 %. Dávka CNT a GO byla 0,025 % z hmotnosti cementu. [42]  

Tanvir S. Qureshi a kolektiv provedl výzkum přídavku GO do cementové pasty. 

Použitý GO byl vyroben z grafitu o čistotě 99 %. Tento GO byl vyroben upravenou 

Hummers metodou. Dávky GO byly 0,02, 0,04 a 0,06 % z hmotnosti cementu. 

Nejvyšší nárůst pevnosti v tlaku byl pozorován při dávce 0,04 %, kdy bylo dosaženo 

navýšení o 26 % oproti kontrolním vzorkům. Nejvyšší nárůst pevnosti v tahu za ohybu 

byl zjištěn v cementové pastě s 0,02 % GO. U této záměsi došlo k nárůstu 

pevnosti o 83 %. [39] 
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3 Dispergace uhlíkových nanočástic 

Disperze uhlíkových nanočástic je jedním z hlavních faktorů, které silně ovlivňují 

výsledné vlastnosti nanokompozitů. Nanomateriály mají obecně silnou tendenci 

k aglomeraci, ať už díky Van der Waalsovým silám či vlastnímu povrchovému napětí. 

Infiltrace aglomerátů s matricemi je velmi obtížná a jejich přítomnost je proto zdrojem 

potenciálních defektů nanokompozitů. Proces deaglomerace a následné distribuce 

nanomateriálů v matricích nebo rozpouštědlech se nazývá dispergace. Disperze může 

nastat buď kvůli náhlému rozdělení aglomerátů na malé fragmenty při vysokém 

namáhání (prasknutím), nebo v důsledku kontinuálního oddělení malých fragmentů 

při poměrně nízkém namáhání (erozi). Disperzní chování uhlíkových nanočástic závisí 

na několika zásadních faktorech, jedním z nich je délka nanomateriálů. [43] 

Do dnešního dne byly zkoušeny různé chemické metody k dosažení homogenní 

disperze uhlíkových nanomateriálů ve vodě a v různých polymerech. Je to například 

použití rozpouštědel, povrchově aktivních látek, funkcionalizace uhlíkových nanočástic 

kyselinami, aminy, a dalšími látkami. Na druhé straně základní fyzikální technikou 

používanou pro disperzi uhlíkových nanomateriálů je sonikace, která se často používá 

v kombinaci s jinými metodami uvedenými výše. [43] 

 

Obrázek 8 – Disperze uhlíkových částic, o stejné koncentraci, ve vzorku [44] 

3.1 Dispergace uhlíkových nanotrubiček 

Metody rozptýlení nanomateriálů ve vodě by však měly být pečlivě vybrány tak, 

aby nezasahovaly do hydratace a zpracování cementových nanokompozitů. Při použití 

surfaktantů, které se úspěšně používají k dispergaci uhlíkových nanomateriálů 

v polymerních matricích, mohou nastat problémy s hydratací cementu, se zanášením 

vzduchu do cementové matrice, nebo nevhodnou reakcí s přísadami redukující vodu. 

Disperze CNT v cementových kompozitech je tedy obtížnější ve srovnání s polymerními 

matricemi. Jedním z důvodů špatné disperze může být velikost cementových zrn. 
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Jelikož CNT jsou odděleny cementovými zrny, přítomnost větších zrn způsobuje, 

že v některých oblastech nejsou CNT přítomny. [43] 

Nabízí se tedy řešení ve snížení velikosti zrn cementu. Ačkoli snížení velikosti 

zrn cementu pomocí mletí může zlepšit disperzi nanomateriálu, malá velikost 

zrn cementu má mnoho nevýhod, jako je vysoká spotřeba vody nebo chemické 

a autogenní smrštění. Z důvodu zlepšení disperze uhlíkových nanomateriálů 

v cementových matricích jsou používány jiné techniky. Ty lze je obecně rozdělit 

na fyzikální a chemické techniky. Je však třeba poznamenat, že chemické metody, 

jako je použití povrchově aktivní látky, polymerů nebo funkcionalizace, nemohou přímo 

rozptýlit nanomateriály ve vodě. Ale pomáhají při disperzním procesu se smáčením 

nanočástic vodou a zlepšením stability disperze. Proto se tyto chemické metody vždy 

používají v kombinaci s fyzikálními metodami, jako je například použití ultrazvuku. [43] 

3.1.1 Fyzikální metody 

3.1.1.1 Ultrazvuk 

V průběhu sonikace se elektrické napění mění na mechanické vibrace, 

které se přenášejí do kapalného média. Dochází ke vzniku mikroskopických bublinek, 

které se poté zbortí a tím se uvolňuje energie, díky které dochází k dispergaci. 

Tento fyzikální jev se nazývá kavitace. Kavitační kolaps trvá jen několik mikrosekund. 

Přestože množství energie uvolněné zborcením jednotlivých bublin je malé, kumulativní 

efekt způsobuje uvolnění extrémního množství energie. Použitím ultrazvuku lze úspěšně 

připravit homogenní vodné disperze s uhlíkovými vlákny.  

Je však potřeba zmínit, že při větší dávce ultrazvukové energie docházelo k rozbití stěn 

CNT a vytvoření grafenu. Tyto výsledky dokládají předpoklad, že sonikace je schopna 

poškodit nebo dokonce přerušit strukturu CNT, pokud je překročena určitá úroveň 

dodávané energie. V důsledku porušení struktury CNT dochází ke změnám 

ζ– potenciálu, povrchového napětí a dalších parametrů. [45] 
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Obrázek 9 – Optimální množství ultrazvukové energie při dispergaci CNT [45] 

Vzhledem k chemické povaze uhlíku je disperzní chování nanotrubiček ve vodě spíše 

obtížné. Použití samotné sonikace nezaručuje provedení dobré disperze CNT ve vodě. 

Proto je potřeba využít různých chemických metod v kombinaci s ultrazvukovým 

působením pro zlepšení stability disperze. [43] [46] 

Optimální energie, tj. minimální energie dodávaná sonikací k dosažení nasycené 

suspenze dispergovaných CNT v roztoku s povrchově aktivní látkou, 

např. dodecylsíranem sodným (SDS), byla závislá na průměru CNT. Jelikož u 

nanotrubiček s menším průměrem působí větší Van der Waalsovy síly, je tedy potřeba 

větší energie na dispergaci těchto nanočástic. [47] 

3.1.2 Chemické metody 

3.1.2.1 Povrchově aktivní látky 

Collins a kol. se zabýval výběrem vhodných surfaktantů pro disperzi CNT ve vodě. 

Pro výzkum byly použity povrchově aktivní látky na bázi: alkylbenzensulfonové kyseliny 

(AEA), styren–butadienový kaučuk (SBR), alifatický propylenglykolether včetně 

ethoxylovaného alkylfenolu (SR), polykarboxylát (PC), naftalensulfonát vápenatý (CNS), 

derivát kyseliny naftalen sulfidové (NSAD) a ligninosulfonát (WDRA). Jedná se o běžně 

používané plastifikační přísady pro cementové kompozity. Výsledky ukazují, 

že vhodnými povrchově aktivními látkami pro dispergaci a částečně pro omezení 

aglomerace nanočástic jsou polykarboxyláty a lignosulfáty. Naopak, naftalensulfáty 

a styrenbutadienový kaučuk nejsou vhodné. Ovšem pro stabilní disperzi CNT je potřeba 

použít tyto povrchově aktivní látky spolu s působením ultrazvukové energie. [48] 

Maria S. Konsta-Gdoutos a kolektiv zkoumali vhodný poměr povrchově aktivní látky 

ku množství CNT. Výsledkem jejich výzkumu je poměr 4:1 (povrchově aktivní látka: 

CNT). Uvádějí, že vzorky s poměrem povrchově aktivních látek k poměru CNT 4,0 
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poskytují vyšší průměrný nárůst pevností. U vzorků s povrchově aktivní látkou v poměru 

ku CNT nižším nebo vyšším než 4,0, byl pozorován nižší nárůst pevností. 

Možným vysvětlením by mohlo být, že při nižších poměrech povrchově aktivních látek 

k poměru CNT, se na povrch uhlíkových nanočástic adsorbuje méně molekul povrchově 

aktivních látek a tím je snížena ochrana proti aglomeraci. Při vyšších poměrech 

povrchově aktivních látek ku CNT se mezi molekulami surfaktantu může vyskytnout 

můstková flokulace. Příliš velké množství povrchově aktivního činidla může také vést 

ke snížení elektrostatických odpudivých sil mezi CNT. Proto byl jako účinný vybrán 

poměr surfaktantu ku CNT právě kolem hodnoty 4,0. [46] 

3.1.2.2 Anorganické sloučeniny 

Pro zlepšení dispergace CNT je možné použít i jiné alotropy uhlíku, 

jako jsou nanodiamanty (ND) nebo grafen oxid (GO), které pomohou vytvořit stabilní 

koloidní disperzi. Přídavek těchto alotropů uhlíku se jeví jako použitelný jak pro MWCNT, 

tak pro SWCNT. Grafen oxidy obsahující více aromatických oblastí a hydrofilních 

kyslíkových skupin, mohou adsorbovat MWCNT, čímž způsobují, že jsou MWCNT 

stabilně dispergovány ve vodném médiu. Tento způsob dispergace ověřil ve svém 

výzkumu Zeyu Lu a kolektiv. [42] [49] 

 

Obrázek 10 – Dispergace CNT pomocí přídavku GO [50]  
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3.2 Dispergace GO  

Na rozdíl od CNT může být GO rozptýlen bez pomoci povrchově aktivních látek. 

GO je list funkcionalizovaného grafenu vyrobeného oxidací grafitu. Tyto funkční 

kyslíkaté skupiny ve struktuře GO jej dělají velmi hydrofilním. Tak může být GO rozptýlen 

bez pomoci povrchově aktivních látek. Nejen díky hydrofilnosti, ale spíše kvůli 

elektrostatickému odpuzování vyvozeného funkčními skupinami. [32] [40] 

Disperze GO ve vodě je nezávislá na stupni ultrazvuku. Pro dispergaci GO ve vodě 

je požadována pouze mírná sonikace. Tou dojde k přerušení Van der Waalsových sil 

mezi jednotlivými vločkami GO. Ovšem maximální energie dodaná sonikací by neměla 

překročit 1,75 kJ. Poté dochází k destabilizaci disperze. [25] 

Chuah a kolektiv provedl výzkum povrchově aktivních látek vhodných pro dispergaci GO 

ve vodě. Arabská guma a polykarboxyláty byly vybrány jako vhodné povrchové látky 

pro dispergaci GO. Přísady kompatibilní s GO byly následně použity při výrobě 

cementové pasty s přídavkem GO. Tyto povrchově aktivní látky byly schopny stabilizovat 

disperzi GO v cementové pastě. Jejich účinek byl ověřen výsledky mechanických 

vlastností. [51] 

3.2.1 Dispergace rGO 

Díky redukci GO na rGO dochází k obnově mechanických, tepelných a elektrických 

vlastností podobných vlastnostem grafenu. Nicméně snížením obsahu funkčních skupin 

kyslíku dochází ke snížení dispergovatelnosti rGO. Disperze rGO jsou méně stabilní, 

oproti disperzím GO. [52] 

4 Toxicita uhlíkových nanomateriálů 

Uhlíkové nanomateriály mají jedinečné fyzikální a chemické vlastnosti, díky kterým mají 

širokou škálu aplikací, jako jsou nanokompozity, chemické senzory a systémy 

pro podávání léků. Tyto jedinečné vlastnosti mohou však také vyvolat toxicitu, 

poškozovat organismy a představovat rizika pro lidské zdraví a životní prostředí. Grafen 

je jeden z nejtenčích a zároveň nejpevnějších známých materiálů. Dosud je však známo 

jen málo o toxických účincích grafenu na lidský organismus a životní prostředí. Zpočátku 

byl grafen považován za biokompatibilní nanomateriál pro biomedicínskou aplikaci. 

Například experimenty s funkcionalizovaným grafenem nevykazovaly žádnou toxicitu 

vůči lidským buňkám. Avšak další výzkumy ukazovaly opačná tvrzení.  

LiQiang Chen a kolektiv provedli srovnávací studii toxikologických účinků GO a MWCNT. 

Účinky těchto nanomateriálů byly zkoumány na modelu lidských buněk a embryích ryb. 

Výsledkem této studie je závěr, že GO je skutečně pro lidský organismus toxický. 

Je však nutno zmínit, že jeho toxické účinky jsou minimální, ve srovnání s MWCNT. 
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MWCNT vykazují enormní toxické chování. Důsledkem jejich působení na lidské buňky 

dochází k velmi silné inhibici růstu buněk. U embryí ryb došlo k velmi vážným defektům 

ve vývoji i při relativně nízké dávce MWCNT. Různé toxické účinky GO a MWCNT jsou 

připisovány jejich různým geometrickým strukturám. Tyto výsledky poskytují nový pohled 

na toxicitu uhlíkových nanomateriálů. Ukazují, že toxicita je úzce závislá na geometrické 

struktuře nanomateriálu. CNT, hlavně SWCNT, jsou svým jehlicovitým tvarem 

a průměrem podobné azbestovým vláknům. Hrozí tedy, že po vdechnutí CNT dojde, 

stejně jako po vdechnutí azbestových vláken, k podráždění dýchacího ústrojí, které 

může vést až ke vzniku rakovinového onemocnění. [53] [54] [55] 

Nové studie ukazují, že lidský organismus je schopen rozkládat nanočástice grafenu, 

grafen oxidu, a dokonce i uhlíkové nanotrubičky. Vědci z francouzského CNRS zjistili, 

že lidský enzym myeloperoxidáza dokáže rozkládat nejen grafen oxid, ale také grafen. 

Myeloperoxidáza je běžným enzymem vyskytujícím se v lidském imunitním systému, 

který se nachází v určitých typech bílých krvinek. Díky peroxidu dokáže ničit cizorodé 

organismy i nádorové buňky vyskytující se v lidském organismu. Díky tomuto zjištění 

je potvrzeno, že uhlíkové nanočástice jsou plně biologicky odbouratelné. Snižují se tak 

rizika použití uhlíkových nanočástic například v medicíně, při cílené aplikaci léčiv. 

Výzkumníci udávají, že enzym myeloperoxidáza mají i mikroorganismy. Díky tomu 

odpadají obavy z kumulace uhlíkových nanočástic v přírodě či atmosféře. [56] [57] 
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

5 Cíl 
Cílem praktické části diplomové práce je ověřit vliv přídavku uhlíkových nanočástic 

na vybrané vlastnosti cementových malt a betonů. Praktická část diplomové práce je 

rozdělena do čtyř základních etap. První etapa je věnována způsobu dispergace 

redukovaného grafen oxidu. V této etapě je zkoumána vhodná časová výdrž sonikace 

pomocí ultrazvukového kavitátoru. V další etapě praktické části diplomové práce je 

navázáno na etapu první. Získané poznatky jsou aplikovány při výrobě cementových 

malt s adicí různých typů grafen oxidu. Třetí etapa je věnována cementovým maltám 

s přídavkem již připravené disperze uhlíkových nanotrubiček. Ve čtvrté etapě jsou poté 

výsledky získané v etapě první a druhé aplikované při výrobě betonů s adicí 

redukovaného grafen oxidu. 

6 Metodika praktické části  

6.1 I. Etapa – Dispergace GO ve vodném roztoku 

Tato etapa je zaměřena na výběr vhodné dispergační metody pro dispergaci GO 

ve vodném prostředí. Tato etapa se odráží od informací zjištěných v odborné literatuře 

a předchozích výzkumech provedených na ÚTHD FAST VUT Brno. Pro dispergaci byla 

zvolena kombinace dispergace pomocí ultrazvukové kavitace a povrchově aktivní látky. 

Nastavení amplitudy ultrazvukového kavitátoru Sonopuls HD 3200 muselo být voleno 

s ohledem na křehkost GO. Stejně tak doba kavitace, aby nedocházelo k výraznému 

poškození listů GO. Jako povrchově aktivní látka byla použita superplastifikační přísada 

na bázi polykarboxyletheru.  

 

 Obrázek 11 - Etapa I 
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6.2 II. Etapa – Cementové malty s GO 

Tato etapa se věnuje adici GO do cementové malty. V první části je zjišťováno vhodné 

dávkování GO pro cementové malty. Pro toto ověření byly vytvořeny zkušební vzorky 

bez GO a s přídavkem GO. Na těchto vzorcích byl následně posouzen vliv přídavku GO 

na mechanické vlastnosti a mikrostrukturu vzorků. V další části byly použity další dva 

typy GO. Pro výrobu vzorků s těmito GO bylo použito dávkování, vyplývající jako 

nejvhodnější, z první části této etapy.  

 

Obrázek 12 – Etapa II 
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6.3 III. Etapa – Cementové malty s CNT 

Tato etapa je věnována ověření vlivu přídavku CNT na výsledné vlastnosti cementové 

malty. Pro vytvoření zkušebních těles byla použita již připravená disperze CNT, 

která je dostupná na trhu. Byl zkoumán způsob její další dispergace a přidání 

do cementové malty. Na vyrobených zkušebních tělesech byly sledovány vybrané 

fyzikálně-mechanické vlastnosti.  

 

Obrázek 13 – Etapa III 
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6.4 IV. Etapa – Beton s GO 

V této etapě je ověřován vliv adice GO na výsledné vlastnosti betonu. Tato etapa vychází 

z dosažených výsledků předchozích etap.  

 

Obrázek 14 – Etapa IV 
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7 Použitá zařízení a materiály 

7.1 Použitá zařízení 

7.1.1 Ultrazvukový kavitátor Sonopuls HD 3200 

Ultrazvukový kavitátor je složen z HF generátoru, který transformuje nízkofrekvenční 

napětí (50 Hz) na vysokofrekvenční napětí (20 kHz). Dále pak ultrazvukového konvertoru, 

díky němuž dochází ke změně elektrické energie dodávané z generátoru na mechanické 

kmity o frekvenci 20 kHz. Další částí je hlavice, která může být buďto standartní, 

nebo zesílená. Tato hlavice zvyšuje velikost amplitudy. Poslední součástí je sonda, 

díky které dochází k přenosu ultrazvukové energie do vzorku. V našem případě se jedná 

o sondu KE 76. Průměr této sondy je 6 mm a délka je 135 mm. [58] 

 

Obrázek 15 – Ultrazvukový kavitátor Bandelin Sonopuls HD 3200, sonda KE 76 [58] 

Samotná dispergace pak probíhá ve skleněné rozetové nádobce. Tato nádobka 

je opatřena třemi rameny, v nichž je kavitace nejintenzivnější, zejména díky cirkulaci 

disperze. [58] 
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Obrázek 16 – Rozetová nádoba Sonopuls – intenzita kavitace v rozetě [59] 

7.1.2 UV/Vis/NIR spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA 1050 

Spektrofotometr je přístroj sloužící k měření vlastností roztoků, jako je například 

koncentrace určité látky v roztoku. Měření probíhá na základě pohlcování světla 

o různých vlnových délkách. Spektrofotometry umožňují měření při libovolné vlnové 

délce monochromatického světla. V průběhu měření je roztok v kyvetě ozářen 

monochromatickým světlem a toto světelné záření je absorbováno molekulami analytu. 

Detektor měří intenzitu dopadajícího, neabsorbovaného záření. Spektrofotometr poté 

porovná intenzitu vysílaného a dopadajícího záření. Rozdíl těchto intenzit, 

tedy absorbované záření, je úměrné koncentraci analytu ve studovaném roztoku. [60] 

 

 

Obrázek 17 – Spektrofotometr PerkinElmer LAMBDA  1050 [61] 
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7.1.3 Rtuťový porozimetr PASCAL 240 SERIES 

Rtuťový porozimetr slouží ke stanovení obsahu pórů ve zkoumaném vzorku. 

Metoda rtuťové porozimetrie je založena na měření změny objemu rtuti v dilatometru 

v závislosti na zvyšujícím se tlaku. Výsledný obsah pórů je roven rozdílu mezi původním 

objemem rtuti a objemem rtuti po provedení zkoušky. [62] 

7.1.4 Elektronový rastrovací mikroskop MIRA 3 TESCAN 

Elektronový mikroskop umožňuje sledování mikrostruktury analyzovaných materiálů 

při vysokých zvětšeních. Elektronový mikroskop vysílá svazek elektronů na povrch 

zkoumaného materiálu. Následné vykreslení obrazu je poté provedeno díky elektronice 

a detektorům pro snímání sekundárních a odražených elektronů. [62] 

7.1.5 Přístroj Nova 3200e pro plynovou adsorpční analýzu BET 

Tento přístroj slouží ke zjišťování vlastností porézních a práškových materiálů. 

Přístroj slouží ke stanovení měrného povrchu, velikosti pórů stanovené dle BJH, 

adsorpčních a desorpčních křivek. [63] 

 

Obrázek 18 – Přístroj Nova 3200e pro BET analýzu [63] 

7.1.6 Další použitá zařízení 

Automatická mikropipeta, magnetické míchadlo, analytické váhy s přesností 0,0001 g, 

laboratorní váhy s přesností 0,01 g, Hobartova laboratorní míchačka nastavena dle 

normy ČSN EN 196–1, vibrační stůl Beton system nastaven dle norem ČSN EN 196–1 

a ČSN EN 459–2, laboratorní míchačka s nuceným oběhem, vibrační stůl, zmrazovací 

zařízení KD–20–T4.1, lis, odtrhoměr Dyna Z16.  
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7.2 Použité matriály 

7.2.1 Redukovaný grafen oxid rGO–I–II a rGO–II–II 

Redukovaný grafen oxid byl dodán Ústavem Chemie Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy Univerzity v Brně. Vyroben byl redukcí grafen oxidu, který vznikl oxidací 

grafitu v roztoku manganistanu draselného a koncentrované kyseliny sírové s využitím 

ultrazvuku. Grafen oxid byl následně redukován kyselinou askorbovou na rGO. 

Na obrázku 20 je možné vidět tloušťky listů rGO–I–II a rGO– II–II. [64] [65] 

 

Obrázek 19 – rGO v práškové formě [64] 

Obrázek 20 – SEM snímek rGO–I–II a rGO–II–II 

7.2.2 Grafen oxid GO–(OH)2 a GO–OH 

Tento typ grafen oxidu byl také dodán Ústavem Chemie Přírodovědecké fakulty 

Masarykovy Univerzity v Brně. Jedná se o modifikované grafen oxidy, které je vhodné 

použít pro cementové kompozity. Díky modifikaci jejich částic jsou na krátké linkery 

umístěny hydroxilové skupiny. GO–OH obsahuje na jednom aktivním místě jednu –OH 

skupinu a GO–(OH)2 zde má dvě hydroxylové skupiny. Díky těmto skupinám dochází při 

přípravě cementových kompozitů k interakci zejména s Ca2+ ionty a je tak možné GO 

stabilně zabudovat do cementových kompozitů a ovlivnit tak jejich výsledné vlastnosti.  
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Obrázek 21 – GO–(OH)2 v práškové formě 

7.2.3 SWCNT H2O 0,2% 

Předem připravená disperze jednovrstvých uhlíkových nanotrubiček ve vodě. 

Tato disperze je prodávána firmou AG CHEMI GROUP. SWCNT jsou v disperzi 

obsaženy v 0,2% koncentraci. Jako povrchově aktivní látka pro udržení stability disperze 

je zde využit dodecylsíran sodný.  

Tabulka 1 – Složení disperze SWCNT H2O 0,2% 

SWCNT H2O 0,2% 

Obsah složek ve 200 g disperze 

H2O 98,8 % 197,6 g 

SWCNT 0,2 % 0,4 g 

SDBS 1 % 2 g 

 

 

Obrázek 22 – SWCNT H2O 0,2%  
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7.2.4 Povrchově aktivní látka COATEX ETHACRYLTM HF S.C. 40% 

EthacrylTM HF je superplastifikační přísada na bázi polykarboxyletheru. 

Jedná se o vysoce vodu–redukující přísadu. Vlastnosti jsou popsány v tabulce níže.  

Tabulka 2 – Vlastnosti superplastifikační přísady COATEX ETHACRYLTM HF [66] 

COATEX ETHACRYLTM HF 

Obsah sušiny 40 % 

pH (při 20 °C) 4 

Objemová hmotnost  1,07 kg/l 

Viskozita 350 mPa·s 

Obsah chloru <0,01 % 

Obsah alkálií (Na2Oeq) <1,5 % 

7.2.5 Portlandský cement CEM I 42,5R 

Jako pojivová složka byl použit portlandský cement CEM I 42,5R vyrobený firmou 

Českomoravský cement, závod Mokrá. Tento typ cementu lze použít při výrobě betonu 

běžných a vyšších pevnostních tříd, pro předpínané betony či suché omítkové směsi. 

Charakteristickými vlastnostmi je rychlý nárůst počátečních pevností a rychlý vývin 

hydratačního tepla. Počáteční pevnost v tlaku se pohybuje v rozmezí 28 až 32 MPa. 

Další informace o cementu CEM I 42,5R jsou uvedeny v tabulce 2.  

Tabulka 3 – Portlandský cement CEM I 42,5R 

CEM I 42,5R 

Obsah složek 

Hlavní složka – portlandský 
slínek 

95–100 % 

Doplňující složka 0–5 % 

Chemické složení [%] 

CaO 63,7 SO3 3,1 

SiO2 19,6 Cl- 0,040 

Al2O3 4,8 K2O 0,76 

Fe2O3 3,2 Na2O 0,19 

MgO 1,4   
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Fyzikální a mechanické vlastnosti 

Měrný povrch [m2/kg] 414 

Počátek tuhnutí [min] 184 

Konec tuhnutí [min] 241 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 
7 dní 8 

28 dní 9 

Pevnost v tlaku [MPa] 
7 dní 53 

28 dní 67 

7.2.6 Kamenivo 

7.2.6.1 Normalizovaný písek CEN EN 196–1 

Tabulka 4 – Zrnitost referenčního písku CEN EN 196–1 [67] 

Síto se čtvercovým okem [mm] 2,00 1,60 1,00 0,50 0,16 0,08 

Celkový zbytek na sítě [%] 0 7 ± 5 33 ± 5 67 ± 5 87 ± 5 99 ± 1 

7.2.6.2 DTK 0–4 mm Žabčice 

 

Graf 1 - Křivka zrnitosti DTK 0–4 mm Žabčice 
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7.2.6.3 HDK 4–8 mm Olbramovice 

 

Graf 2 – Křivka zrnitosti HDK 4–8 mm Olbramovice 

7.2.6.4 HDK 8–16 mm Olbramovice 

 

Graf 3 – Křivka zrnitosti HDK 8–16 mm Olbramovice  
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8 Etapa I – dispergace GO 

8.1  Postup zkoušení 

Pro stanovení vhodné dispergační metody bylo vycházeno z výsledků získaných 

při předchozím výzkumu dispergace CNT a GO. Byla zvolena kombinovaná metoda 

dispergace, a to pomocí ultrazvukové kavitace a přídavku povrchově aktivní látky. 

S ohledem na křehkost redukovaného grafen oxidu byla zvolena 10% amplituda 

dispergace. Dávkování rGO bylo stanoveno dle odborné literatury na 0,025, 0,05 a 

0,075 %. Odběry vzorku pro posouzení UV/Vis/NIR spektrofotometrem byly odebrány 

po 2, 5, 10, 15 a 20 minutách.  

Příprava disperzí pro měření pomocí UV/Vis/NIR spektrofotometru probíhala ve dvou 

fázích. Navážený rGO byl nejprve 5 minut homogenizován ve 100 g vody a odpovídající 

dávce povrchově aktivní látky, na magnetickém míchadle při 500 otáčkách za minutu. 

Po uplynutí této doby byla takto připravená disperze přelita do rozetové nádoby 

a umístěna do chladící nádoby. Poté byla zahájena ultrazvuková kavitace při 10% 

amplitudě. V průběhu měření byly v daných časových intervalech mikropipetou 

odebírány vzorky o hmotnosti 0,5 g. Tyto vzorky byly následně v odměrné baňce 

naředěny destilovanou vodou do celkových 100 g. Z takto naředěných vzorků byla část 

odlita do kyvety pro spektrofotometrii.   

Kyveta naplněná ze 2/3 byla umístěna do spektrofotometru spolu s kontrolní kyvetou 

s destilovanou vodou. Nejprve byl proveden SCAN vzorku při zvolených vlnových 

délkách. A to od 450 do 250 nm. Po skončení tohoto měření byl získán graf závislosti 

absorbance na vlnové délce. Z grafu byla odečtena hodnota vlnové délky v maximech. 

Při této vlnové délce byla poté měřena maximální hodnota absorbance. Čím je hodnota 

absorbance vyšší, tím je vzorek lépe dispergovaný.  
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8.2 Dispergační spektra 

 

Graf 4 – Závislost absorbance na vlnové délce pro rozdílné dávky rGO–I–II. 

 

Graf 5 – Závislost absorbance na času dispergace pro rozdílné dávky rGO–I–II 
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8.3 Diskuze výsledků I. etapy 

Redukovaný grafen oxid, v dávkách 0,025, 0,05 a 0,075 %, byl dispergován ve vodě 

pomocí ultrazvukového kavitátoru a povrchově aktivní látky. V daných časových 

intervalech byly odebrány vzorky pro pozorování stupně dispergace pomocí UV/Vis/NIR 

spektrofotometru. Dále byly vzorky vizuálně posouzeny, zda dochází k sedimentaci.  

Nejprve byla pro každou dávku rGO pozorována závislost absorbance na vlnové délce. 

Výsledné hodnoty jsou vyneseny v grafu č.1. Tyto křivky by ovšem měly být téměř 

shodné, jelikož se jedná stále o stejný druh dispergovaného materiálu. Slouží pouze 

k prvotnímu odhadu maximální hodnoty absorbance v určité vlnové délce. Výsledky jsou 

nejspíše zkreslené vlivem velmi malé osvětlovatelné plochy rGO. Z grafu č. 2 je možné 

pozorovat zkoumanou optimální dobu dispergace rGO. Nejlepší disperze je dosaženo 

při nejvyšší hodnotě absorbance. U všech dávek rGO byla absorbance pozorována 

nejvyšší při dispergaci po dobu 15 minut. Tyto výsledky jsou platné pro grafen oxid typu 

rGO–I–II.  

Redukovaný grafen oxid rGO–I–II byl vyřazen z výzkumu. Jelikož u něho bylo 

pozorováno zahájení sedimentace ihned po dokončení dispergace ultrazvukovým 

kavitátorem, a to i při nejdelší době dispergace.  

Dále je nutno zmínit, že celkové výsledky zkoušení dispergovatelnosti rGO jsou výrazně 

odlišné od očekávaných výsledků. Již při stanovení závislosti absorbance na vlnové 

délce byly výsledné hodnoty rozporuplné. Absorbance dosahovala záporných hodnot, 

což je nemožné, pokud je ve vzorku vody rozptýlená jiná složka. Po konzultaci s doc. 

RNDr. Pavlem Rovnaníkem Ph.D. z Ústavu chemie FAST VUT v Brně, 

bylo konstatováno, že spektrofotometr nebyl plně funkční. Pro účely této diplomové 

práce bylo pokračováno s těmito výsledky, avšak pro další výzkum je zapotřebí výzkum 

opakovat.   
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9 Etapa II – Cementové malty s GO 

9.1 Receptury 

Tabulka 5 – Receptura cementové malty s adicí rGO–I–II 

Označení vzorků: rGO 0,025, rGO 0,05, rGO 0,075 

Složka Dávka [g] 

CEM I 42,5R 450 

Normalizovaní písek CEN 1350 

Voda 200 

EthacrylTM HF 0,3 % z mc 1,35 

rGO–I–II 

0,025 % z mc 0,1125 

0,050 %z mc 0,2250 

0,075 % z mc 0,3375 

 

Tabulka 6 – Receptura referenční cementové malty 

Označení vzorků: REF rGO 

Složka Dávka [g] 

CEM I 42,5R 450 

Normalizovaní písek CEN 1350 

Voda 200 

EthacrylTM HF 0,3 % z mc 1,35 

 

Tabulka 7 – Receptura cemenotvé malty s adicí modifikovaného GO 

Označení vzorků: GO–OH, GO–(OH)2 

Složka Dávka [g] 

CEM I 42,5R 450 

Normalizovaní písek CEN 1350 

Voda 200 

EthacrylTM HF 0,1 % z mc 0,45 

GO–OH, GO–(OH)2 0,025 % z mc 0,1125 
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Tabulka 8 – Receptura referenční cementové malty 

Označení vzorků: REF GO 

Složka Dávka [g] 

CEM I 42,5R 450 

Normalizovaní písek CEN 1350 

Voda 200 

EthacrylTM HF 0,1 % z mc 0,45 

 

Poznámka: Označení vzorků vyplývá z dávkování rGO–I–II do cementových malt a typu 

použitého grafen oxidu. 

rGO 0,025 … vzorky cementové malty s adicí rGO–I–II v dávce 0,025 % z hmotnosti cementu; rGO 0,05 … 

vzorky cementové malty s adicí rGO–I–II v dávce 0,05 % z hmotnosti cementu; rGO 0,075 … vzorky 

cementové malty s adicí rGO–I–II v dávce 0,075 % z hmotnosti cementu; GO– OH … vzorky cementové 

malty s adicí GO–OH v dávce 0,025 % z hmotnosti cementu; GO– (OH)2 … vzorky cementové malty s adicí 

GO–(OH)2 v dávce 0,025 % z hmotnosti cementu 

9.2 Postup výroby zkušebních těles 

Pro dispergaci GO v cementových maltách byla zvolena metoda ultrazvukové kavitace 

s přídavkem povrchově aktivní látky. Tento způsob dispergace byl ověřen v předchozí 

etapě. Z výsledků získaných v dané kapitole bylo zvoleno optimální nastavení 

ultrazvukového kavitátoru pro dispergaci GO ve vodě. Dispergace byla prováděna při 

10% amplitudě po dobu 15 minut. Z důvodu použití superplastifikační přísady Ethacryl 

HF, jako povrchově aktivní látky, bylo sníženo množství záměsové vody na 200 g.  

Na analytických vahách bylo nejprve naváženo potřebné množství GO a k němu 

odpovídající množství povrchově aktivní látky Ethacrylu HF. Povrchově aktivní látka byla 

přidávána v poměru ku množství GO, 4:1. Dále bylo s ohledem na velikost rozetové 

nádoby pro dispergaci rozděleno množství záměsové vody na polovinu. Nejprve tedy 

bylo odváženo 100 g vody, do kterých byl přidán GO a povrchově aktivní látka. 

Takto připravená disperze byla umístěna na magnetické míchadlo, kde byla po dobu 

5 minut míchána při 500 otáčkách za minutu. Po uplynutí doby předmíchávání byl obsah 

kádinky přelit do rozetové nádoby. Do rozety byla spuštěna sonda ultrazvukového 

kavitátoru a zahájena ultrasonikace. V průběhu sonikace bylo naváženo zbývajících 

100 g záměsové vody spolu s odpovídajícím zbytkem povrchově aktivní látky. 

Pro získání porovnatelných výsledků byl zvolen přídavek povrchově aktivní látky 

pro všechny záměsi totožný. Po ukončení ultrasonikace byla disperze GO přelita 

do kádinky a spolu s druhou polovinou záměsové vody byla míchána pomocí 

magnetického míchadla po dobu 2 minut při 500 otáčkách za minutu.  
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Následně byla s touto disperzí vytvořena normová cementová malta. Disperze byla 

přelita do míchací nádoby, kam se poté nasypalo 450 g cementu. Po vsypaní cementu 

bylo zahájeno míchání pomocí Hobartovy laboratorní míchačky. Míchací cyklus byl 

nastaven dle normy. Prvních 30 s byl cementový tmel míchán při nízkých otáčkách, 

v průběhu následujících 30 vteřin byl přisypáván normový písek. 

Následovalo vysokorychlostní míchání po dobu 30 s, poté byla míchačka zastavena. 

Během prvních 15 s byla ze stěn a dna setřena malta do středu míchací nádoby. 

Po uplynutí klidové doby míchání pokračovalo po dobu 60 s při vysokých otáčkách.  

Dále byly vyrobeny vzorky referenční, tedy vzorky bez obsahu grafen oxidu. 

Pro jejich výrobu byl dodržen normový postup výroby cementové malty, se snížením 

vodního součinitele. Vodní součinitel byl snížen z důvodu přídavku EthacryluTM HF. 

Vzniklé cementové malty byly naplněny do ocelových trojforem 40×40×160 mm 

a zhutněny na vibračním stole. Po 24 hodinách zrání byly vzorky vyjmuty z forem 

a uloženy do vodní lázně pro další zrání. Na vzorcích byly stanoveny fyzikálně 

mechanické vlastnosti, po 7 a 28 dnech, a pozorována mikrostruktura.  

Tento postup, byl opakován pro výrobu všech vzorků cementových malt obsahujících 

grafen oxid, rGO–I–II, GO–OH a GO–(OH)2. Upravováno bylo pouze množství 

přidávaného grafen oxidu.  

9.3 Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností 

9.3.1 Stanovení pevnosti v tahu za ohybu 

Norma: ČSN EN 196–1 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti 

Postup zkoušení  

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu bylo provedeno na trámečcích 40×40×160 mm, 

ve stáří 7 a 28 dnů od vytvoření. Vzorky byly před zkouškou vyjmuty z vodní lázně 

a lehce osušeny vlhkým hadříkem. Následně byly změřeny rozměry a stanovena 

hmotnost.  

Samotná zkouška pevnosti v tahu za ohybu byla prováděna pomocí zkušebního zařízení 

pro tříbodové zatěžování vzorku. Zkoušený vzorek byl uložen na podpory zkušebního 

zařízení tak, aby zatěžovaná strana byla kolmá ke směru hutnění. Poté byl vzorek 

zatěžován silou 10–50 N∙s-1. Po porušení vzorku bylo zatěžování přerušeno a odečtena 

velikost maximální síly při porušení. Pevnost v tahu za ohybu byla vypočítána dle vzorce: 

𝑅 =
3

2
∙

𝐹 ∙ 𝑙

𝑏 ∙ ℎ
 [𝑀𝑃𝑎] 

kde 

𝑅 …  𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑡𝑎ℎ𝑢 𝑧𝑎 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑢 [𝑀𝑃𝑎] 
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𝐹 …  𝑠í𝑙𝑎 𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑢š𝑒𝑛í [𝑁] 

𝑙 … 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑝𝑜𝑑𝑝𝑜𝑟, 𝑙 = 100 𝑚𝑚 

𝑏, ℎ … 𝑟𝑜𝑧𝑚ě𝑟𝑦 𝑝říč𝑛éℎ𝑜 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑢 𝑣𝑧𝑜𝑟𝑘𝑢 [𝑚𝑚]  

 

Výsledná pevnost v tahu za ohybu se stanoví jako aritmetický průměr ze třech hodnot 

pevností jednotlivých receptur s přesností na 0,1 MPa. [67] 

9.3.2 Stanovení pevnosti v tlaku 

Norma: ČSN EN 196–1 Metody zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti 

Postup zkoušení 

Zkouška pevnosti v tlaku byla prováděna na zlomcích trámečků vzniklých po zkoušce 

pevnosti v tahu za ohybu. Polovina trámečku byla uložena na destičky zkušebního 

zařízení o dané ploše tak, aby zatěžovaná strana byla kolmá ke směru hutnění. Vzorek 

byl zatěžován rovnoměrně rostoucí silou 50–500 N∙s-1 až do porušení. Pevnost v tlaku 

byla následně vypočítá ze vztahu:  

𝑅 =
𝐹

𝐴
 [𝑀𝑃𝑎] 

kde 

𝑅 … 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑢 [𝑀𝑃𝑎] 

𝐹 …  𝑠í𝑙𝑎 𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑢š𝑒𝑛í [𝑁] 

𝐴 … 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖č𝑒𝑘 [𝑚𝑚 ], 𝐴 = 1600 𝑚  

 

Výsledná pevnost v tlaku je stanovena aritmetickým průměrem z 5 nebo 6 hodnot, 

s přesností na 0,1 MPa. [67]  



 54

9.3.3 Výsledky fyzikálně mechanických zkoušek 

Tabulka 9 – Nárůst/pokles pevnostních charakteristik cementových malt s adicí rGO–I–

II, v dávkách 0,025, 0,050 a 0,075 % 

Nárůst/pokles pevnostních charakteristik cementových malt s adicí    
rGO–I–II 

Označení 
vzorků 

Rf        
[MPa] 

Nárůst / 
pokles [%] 

Rc         
[MPa] 

Nárůst / 
pokles [%] 

7 denní pevnosti 

REF 8,7  51,8  

0,025 rGO-I-II 9,9 12,0 45,9 -11,3 

0,050 rGO-I-II 9,0 2,9 50,4 -2,6 

0,075 rGO-I-II 8,5 -2,3 46,3 -10,6 

28 denní pevnosti 

REF 9,0  49,7  

0,025 rGO-I-II 8,6 -4,7 58,6 15,2 

0,050 rGO-I-II 8,5 -6,0 59,3 16,1 

0,075 rGO-I-II 8,5 -5,9 64,6 23,1 

 

 

Graf 6 – Pevnost v tahu za ohybu cementové malty s adicí rGO, v dávkách 0,025, 0,05 

a 0,075 % 
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Graf 7 – Pevnost v tlaku cementové malty s adicí rGO, v dávkách 0,025, 0,05 a 0,075 % 

 

Tabulka 10 – Nárůst/pokles pevnostních charakteristik cementových malt s adicí GO, 

v dávce 0,025 % 

Nárůst/pokles pevnostních charakteristik cementových malt s adicí     
GO–OH a GO–(OH)2 

Označení vzorků 
Rf       

[MPa] 
Nárůst / 

pokles [%] 
Rc         

[MPa] 
Nárůst / 

pokles [%] 

7 denní pevnosti 

REF 9,0  46,3  

0,025 GO–(OH)2 8,6 -4,2 46,4 0,2 

0,025 GO–OH 8,4 -6,6 45,6 -1,3 

28 denní pevnosti 

REF 9,8  58,7  

0,025 GO–(OH)2 10,1 3,0 61,2 4,1 

0,025 GO–OH 8,9 -9,2 58,3 -0,7 
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Graf 8 – Pevnost v tahu za ohybu cementové malty s adicí GO, v dávce 0,025 % 

 

Graf 9 – Pevnost v tlaku cementové malty s adicí GO, v dávce 0,025 % 
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9.3.4 Výsledky zkoušení mikrostruktury 

9.3.4.1 Rtuťová porozimetrie 

Tabulka 11 – Výsledky rtuťové porozimetrie 

Označení 

Celkový 
kumulativní 
objem pórů 

[cm3/g] 

Celková 
specifická 

plocha 
[m/g] 

Průměrný 
průměr 

pórů [μm] 

Celková 
porozita 

[%] 

Sypná 
hustota 
[g/cm3] 

Zdánlivá 
hustota 
[g/cm3] 

REF 0,04735 3,505 0,067752 10,7182 2,26329 2,535 

0,025 
rGO–I–II 

0,04363 2,433 0,067623 9,036 2,07065 2,27634 

0,050 
rGO–I–II 

0,04394 3,52 0,074299 9,8579 2,24303 2,48833 

0,075 
rGO–I–II 

0,04201 3,688 0,067155 9,5907 2,28279 2,52495 

 

 

Graf 10 – Obsah pórů cementové malty s adicí rGO–I–II; rtuťová porozimetrie 
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9.3.4.2 BET analýza 

Tabulka 12 – Výsledky BET analýzy 

Označení 

Celkový 
kumulativní 

objem 
[cm3/g] 

Celková 
specifická 

plocha [m/g] 

C 
konstanta 

Měrný 
povrch [m/g] 

REF 0,015 5,586 135,717 7,356 

0,025 rGO–I–II 0,016 5,265 105,475 6,903 

0,050 rGO–I–II — — 138,255 5,061 

0,075 rGO–I–II 0,020 4,460 155,618 5,744 

 

 

Graf 11 – Kumulativní objem pórů stanovený BET analýzou 
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Graf 12 – Křivka adsorpce a desorpce plynu pro vzorky cementové malty s adicí rGO; 

BET analýza 

9.3.4.3 Elektronový rastrovací mikroskop 

 

Obrázek 23 – SEM snímky cementové malty s adicí rGO, detail listu rGO zabudovaného 

ve struktuře cementové malty 
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Obrázek 24 – Obsah chemických prvků ve žlutě vyznačeném prostoru na obrázku 23 

– důkaz rGO 

 

Obrázek 25 – Obsah chemických prvků v zeleně vyznačeném prostoru na obrázku 23 

9.4 Diskuze výsledků II. etapy 

Tato etapa byla zaměřena na výrobu a zkoušení cementových malt s adicí rGO a GO. 

Etapa byla rozdělena na dvě části. První část byla zaměřena na výrobu a zkoušení 

cementových malt s odlišným dávkováním rGO. V druhé části pak byl ověřován vliv 

přídavku grafen oxidu do cementové malty. 

Pro výrobu vzorků v první části této etapy byl použit redukovaný grafen oxid rGO– I–II 

v dávkách 0,025, 0,05 a 0,075 % z hmotnosti cementu. Pro dispergaci rGO do záměsové 

vody byla použita metoda ultrazvukové kavitace spolu s povrchově aktivní látkou. 

Nastavení ultrazvukového ultrazvukového kavitátoru vycházelo z etapy I, tedy 15 minut 

kavitace při 10% amplitudě. Poté byly vytvořeny zkušební vzorky o rozměrech 

40×40×160 mm. Pro ověření účinků přídavku rGO byly zároveň vytvořeny také vzorky 
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referenční, tedy bez obsahu rGO. Vzorky byly po odformování uloženy ve vodní lázni 

až do doby zkoušení. Zkoušky byly realizovány po 7 a po 28 dnech zrání.  

Pro stanovení fyzikálně–mechanických vlastností byla provedena zkouška pevnosti 

v tahu za ohybu na celých trámečcích 40×40×160 mm. Následně pak na zlomcích 

trámečků byla stanovena pevnost v tlaku cementové malty. Zkoušky byly provedeny dle 

ČSN EN 196 – 1 Metody zkoušení cementu. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny 

v tabulce 7 a graficky vyjádřeny v grafech 6 a 7. Z výsledků zkoušek po 7 dnech zrání je 

patrné, že došlo k navýšení pevnosti v tahu za ohybu u vzorků s adicí rGO oproti 

vzorkům referenčním. Nejvyšší nárůst pevnosti, o 12 %, byl pozorován při dávce 

0,025 % rGO z hmotnosti cementu. Výsledné pevnosti v tlaku naopak vykazovaly pokles 

pevností oproti vzorkům referenčním. Výsledné pevnostní charakteristiky po 28 dnech 

zrání měly opačnou tendenci. Při stanovení pevnosti v tahu za ohybu došlo k poklesu 

pevností u všech vzorků s adicí rGO. Naopak pevnosti v tlaku vykazovaly poměrně 

značný nárůst. Nejvyšší nárůst pevnosti byl pozorován u vzorků s adicí 0,075 % rGO, 

a to 23 %. Takovýto nárůst pevností koreluje s informacemi zjištěných v teoretické části 

diplomové práce, kde bylo uvedeno, že přídavek rGO napomáhá vzniku hutné 

mikrostruktury cementových kompozitů. Podobný trend byl také pozorován u vzorků 

s adicí upraveného grafen oxidu typu GO–(OH)2. Vzorky po 28 dnech zrání vykazovaly 

mírný pokles pevnosti v tahu za ohybu a mírný nárůst pevnosti v tlaku. Je však nutno 

zmínit, že do těchto vzorků bylo přidáváno pouze 0,025 % GO. U vzorků s rGO bylo 

ověřeno, že s rostoucí dávkou grafen oxidu rostou i pevnostní charakteristiky. 

Proto by bylo vhodné v dalších výzkumech použít vyšší dávkování upraveného grafen 

oxidu.  

Mikrostruktura těchto vzorků byla také ověřena. Bylo provedeno zkoušení porozity 

pomocí vysokotlaké rtuťové porozimetrie a BET analýzy. Dále byly vzorky pozorovány 

pomocí elektronového rastrovacího mikroskopu SEM. Výsledky rtuťové porozimetrie 

jsou uvedeny v tabulce 9. Obsah pórů ve vzorku je vynesen v grafu 10. Z výsledků 

vysokotlaké rtuťové porozimetrie je patrné, že celková porozita cementových malt s adicí 

rGO byla snížena oproti vzorkům referenčním. Nejvyšší snížení porozity bylo 

pozorováno u vzorků s adicí rGO v dávce 0,025 % z hmotnosti cementu. Tento trend byl 

zaznamenám také u výsledků BET analýzy vzorků. Výsledné hodnoty jsou 

zaznamenány v tabulce 10 a grafech 11 a 12. Z grafu 12, kde jsou vykresleny adsorpční 

a desorpční křivky pro jednotlivé vzorky, je možné zjistit, že se jedná o mezoporézní 

vzorky. Tedy o vzorky s šířkou pórů od 2 do 50 nm. Díky těmto poznatkům byl stanoven 

jeden z možných důvodů nárůstu sledovaných fyzikálně–mechanických vlastností. 

Dále bylo na vzorcích provedeno pozorování pomocí elektronového rastrovacího 

mikroskopu SEM. Na obrázku 23 je zachycen list grafen oxidu začleněný 

do mikrostruktury cementové malty. Nalezení listů rGO ve struktuře cementové malty 

nebylo snadné, jelikož se svým tvarem dosti podobají krystalům portlanditu. 

Pro potvrzení, že se jedná o list rGO, byl proveden obsah chemických prvků v daném 
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místě. Z výsledků uvedených v grafu 24 je patrné, že nejvíce zastoupeným chemickým 

prvkem je uhlík, tudíž bylo potvrzeno, že na snímku je list rGO. Pro porovnání byl 

proveden test určení chemického složení i mimo zkoumané místo. V grafu 25 je uvedeno 

chemické složení v tomto místě. Nejvíce zastoupenými prvky jsou kyslík, vápník, křemík 

a hliník, tedy základní chemické prvky vyskytující se v hydratačních produktech.  
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10 Etapa III – Cementové malty s CNT 

10.1 Receptury 

Tabulka 13 – Receptura cementové malty s adicí SWCNT H2O 0,2% 

Označení vzorků: CNT VR, CNT MM, CNT UK 

Složka Dávka [g] 

CEM I 42,5R 450 

Normalizovaní písek CEN 1350 

Voda 220 

SWCNT H2O 0,2% 0,0025 % z mc 5,625 

Tabulka 14 – Receptura referenční cementové malty 

Označení vzorků: REF VR, REF MM, REF VR 

Složka Dávka [g] 

CEM I 42,5R 450 

Normalizovaní písek CEN 1350 

Voda 225 

 

Poznámka: Označení vzorků vyplývá ze způsobu výroby zkušebních těles.  

CNT VR … vzorky cementové malty s adicí CNT, dispergovanými vrtací soustavou pro vybuzení kavitace; 

CNT MM … vzorky cementové malty s adicí CNT, dispergovanými magnetickým míchadlem; 

CNT UK…  vzorky cementové malty s adicí CNT, dispergovanými ultrazvukovým kavitátorem.  

10.2  Postup výroby zkušebních těles 

Třetí etapa byla zaměřena na výrobu cementových malt s adicí CNT. Pro výrobu 

zkušebních vzorků byla použita již hotová disperze SWCNT dodaná firmou AG CHEMI 

GROUP. Samotná výroba zkušebních vzorků byla rozdělena do tří fází. V jednotlivých 

fázích byl zkoumán ideální způsob pro začlenění této disperze do záměsové vody 

a následně do cementové malty. V první fázi byla k rozptýlení využita vrtací souprava, 

ve druhé magnetické míchadlo a ve třetí ultrazvukový kavitátor.  

Pro přípravu vzorků bylo nejprve přepočítáno dávkování SWCNT z celkové koncentrace 

ve 200 g disperze. Pro dávku 0,0025 % z hmotnosti cementu byla tato dávka vypočtena 

na 5,625 g. Toto množství bylo naváženo na analytických vahách. Disperze SWCNT 

byla přelita do míchací nádoby vrtací soustavy pro vybuzení kavitace. Následně bylo 
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přidáno celé množství, 220 g, záměsové vody. Poté bylo zahájeno míchání. 

Po 5 minutách však došlo k napěnění disperze.  

 

Obrázek 26 – Napěnění disperze SWCNT H2O 0,2% při kavitaci pomocí vrtací soustavy 

Proto byla k disperzi přidána odpěňovací přísada RHEALIS DFOAM S.C. 99,5 % 

od firmy COATEX ARKEMA GROUP v dávce 0,45 g. Disperze byla přelita do skleněné 

kádinky a po dobu 10 minut míchána na magnetickém míchadle při 500 otáčkách 

za minutu. Poté bylo přistoupeno k samotné výrobě cementové malty. Do míchací 

nádoby bylo přelito celé množství disperze SWCNT v záměsové vodě. Poté bylo přidáno 

450 g cementu CEM I 42,5R a zahájeno míchání. Prvních 30 s byl cementový tmel 

míchán při nízkých otáčkách, v průběhu následujících 30 vteřin byla přisypávána celá 

dávka, 1350 g, normového písku. Následovalo vysokorychlostní míchání po dobu 30 s, 

poté byla míchačka zastavena. Během prvních 15 s byla ze stěn a dna setřena malta 

do středu míchací nádoby. Po uplynutí klidové doby míchání pokračovalo po dobu 60 s 

při vysokých otáčkách. Míchací cyklus byl zastaven a vzniklá cementová malta byla 

plněna do ocelových trojforem 40×40×160 mm. Cementová malta byla hutněna 

na vibračním stole po dobu 2 minut. Povrch vzorků byl po skončení hutnění zarovnán 

a překryt igelitovým sáčkem. Takto připravené vzorky byly ponechány ve formě 24 hodin, 

poté byly odformovány a uloženy do vodní lázně. V té byly ponechány až do doby 

zkoušení. 

V další fázi byly připraveny vzorky cementové malty s adicí disperze SWCNT H2O 0,2%, 

která byla do záměsové vody rozdisperovaná pomocí magnetického míchadla. 

Nejprve bylo naváženo 5,625 g disperze SWCNT a 220 g záměsové vody. Tyto dvě 

složky byly míchány pomocí magnetického míchadla při 500 otáčkách za minutu po dobu 

15 minut. Následně došlo k výrobě cementové malty a zkušebních vzorků. Postup byl 

totožný jako v předchozí fázi.  

Ve třetí fázi výroby zkušebních těles byla disperze SWCNT H2O 0,2% míchána 

se záměsovou vodou pomocí ultrazvukového kavitátoru. S ohledem na velikost rozetové 
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nádoby ultrazvukového kavitátoru byla příprava záměsové vody rozdělena na dvě části. 

Na analytických vahách bylo naváženo 2,8125 g disperze SWCNT H2O 0,2%, 

na laboratorních vahách bylo naváženo 100 g vody. SWCNT spolu s částí záměsové 

vody byly nejprve míchány pomocí magnetického míchadla po dobu 5 minut 

při 500 otáčkách za minutu. Následně byl obsah kádinky přelit do rozetové nádoby. 

Do rozety byla poté spuštěna sonda ultrazvukového kavitátoru a zahájena kavitace. 

Nastavení ultrazvukového kavitátoru vycházelo z předchozích výzkumů provedených 

na ÚTHD FAST VUT v Brně, tedy 72% amplituda a maximální dodaná energie 65 kJ. 

Tento postup dispergace byl opakován dvakrát, pro získání celkového množství 

záměsové vody, tedy 225 g. Následně byla vytvořena dle normového postupu 

cementová malta. Postup míchání je uveden v prvním odstavci této podkapitoly.  

Celkem bylo vytvořeno 18 trámečků 40×40×160 mm cementových malt s adicí SWCNT, 

pro každý ze způsobů dispergace 6 kusů. Dále bylo vytvořeno 18 referenčních vzorků 

cementové malty bez přídavku SWCNT. Všechny vzorky pak byly zkoušeny 

po 7 a 28 dnech zrání. Byla stanovena pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.  

10.3 Výsledky fyzikálně mechanických zkoušek 

Tabulka 15 – Nárůst/pokles pevnostních charakteristik cementových malt s adicí 

SWCNT v dávce 0,0025 % 

Nárůst/pokles pevnostních charakteristik cementových malt s adicí 
SWCNT H2O 0,2% 

Označení 
vzorků 

Rf      
[MPa] 

Nárůst / 
pokles [%] 

Rc          
[MPa] 

Nárůst / 
pokles [%] 

7 denní pevnosti 

REF VR 9,1  52,8  

CNT VR 4,8 -47,5 19,4 -63,3 

REF MM 7,0  30,2  

CNT MM 4,1 -41,6 12,8 -57,8 

REF UK 7,3  34,4  

CNT UK 4,6 -36,7 16,4 -52,5 

28 denní pevnosti 

REF VR 9,8  54,5  

CNT VR 5,6 -43,1 22,9 -57,9 

REF MM 9,8  45,6  

CNT MM 6,0 -39,2 19,3 -57,8 

REF UK 9,9  55,2  

CNT UK 5,5 -45,0 17,3 -68,6 
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Tabulka 16 – Objemová hmotnost cementové malty s adicí SWCNT ve ztvrdlém stavu 

po 7 a 28 dnech 

 
Označení vzorku 

REF VR CNT VR REF MM CNT MM REF UK CNT UK 

Objemová 
hmotnost 
[kg/m3g] 

7 denní 

2230 1990 2210 1890 2230 1980 

28 denní 

2230 2020 2270 1950 2270 1990 
 

 

Graf 13 – Pevnost v tahu za ohybu cementové malty s adicí SWCNT v dávce 0,0025 % 

 

Graf 14 – Pevnost v tlaku cementové malty s adicí SWCNT v dávce 0,0025 % 

0

2

4

6

8

10

12

REF VR CNT VR REF MM CNT MM REF UK CNT UK

Pe
vn

os
t v

 ta
hu

 za
 o

hy
bu

 [M
Pa

]

Označení vzorků / způsob výroby vzorků 

Pevnost v tahu za ohybu cementové malty s adicí 
SWCNT v dávce 0,0025 %

7 denní pevnosti

28 denní pevnosti

0

10

20

30

40

50

60

REF VR CNT VR REF MM CNT MM REF UK CNT UK

Pe
vn

os
t v

 la
ku

 [M
Pa

]

Označení vzorků / způsob výroby vzorků

Pevnost v tlaku cementové malty s adicí SWCNT 
v dávce 0,0025 %

7 denní pevnosti

28 denní pevnosti



 67

10.4 Diskuze výsledků III. etapy 

Cílem této etapy bylo ověření vlivu přídavku CNT na fyzikálně mechanické vlastnosti 

cementových kompozitů, přesněji cementových malt. Pro přípravu vzorků byla použita 

již připravená disperze SWCNT ve vodě, od firmy AG CHEMI GROUP. Tato disperze 

byla dávkována do cementové malty tak, aby dávka CNT byla 0,0025 % z hmotnosti 

cementu. Tato disperze pak byla dále dispergována do záměsové vody třemi metodami. 

První z nich bylo využití speciální vrtací soustavy pro vybuzení kavitace. Další pak bylo 

použití magnetického míchadla, a nakonec kombinace magnetického míchadla 

a ultrazvukového kavitátoru.  

Z cementových malt byla vytvořena zkušební tělesa o rozměrech 40×40×160 mm. 

Na těchto vzorcích byly po 7 a 28 dnech zkoušeny fyzikálně mechanické vlastnosti, 

pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku.  

V tabulce 16 jsou vypsány objemové hmotnosti cementových malt s adicí SWCNT 

ve ztvrdlém stavu. Z výsledných hodnot je patrné, že u vzorků s adicí CNT došlo 

ke snížení objemových hmotností. Dle těchto výsledků zle očekávat, že u vzorků s adicí 

SWCNT bude docházet ke snížení pevnostních charakteristik.  

Výsledné hodnoty pevnostních charakteristik byly zaznamenány v tabulce 15 a graficky 

znázorněny v grafech 13 a 14. Z výsledků je patrné, že přídavkem této disperze došlo 

k výraznému snížení pevnostních charakteristik. Pokles pevností byl pozorován u všech 

vzorků, nehledě na způsob další dispergace SWCNT. Snížení pevností dosahovalo 

hodnot od 36 do 68 % oproti vzorkům referenčním. Nejvýraznější pokles pevností byl 

pozorován při dispergaci SWCNT pomocí speciální vrtací soustavy, 

kdy došlo k napěnění disperze SWCNT se záměsovou vodou.  

Příčinou těchto poklesů pevností mohou být nevhodně zvolené metody dispergace. 

Další možnou příčinou takovéto ztráty vlastností mohlo být předávkování vzorků SWCNT, 

jelikož vzorky s adicí SWCNT byly oproti vzorkům referenčním o poznání tmavší. 

Navíc se tyto vzorky po zatěžování oproti vzorkům referenčním drolily. Dle informací 

od výrobce se tato disperze běžně používá při výrobě kompozitů na pryskyřičné bázi. 

Ovšem pro použití do cementových kompozitů se nejeví jako vhodná přísada.  
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11 Etapa IV 

11.1 Receptury 

Tabulka 17 – Receptura betonu s adicí rGO–I–II 

Označení vzorků: 0,003 GO 

Složka 
Dávkování [kg] 

1 m3 27 l 

CEM I 42,5R 313 8,45 

Voda 160 4,32 

DTK 0–4 mm Žabčice 742 20,03 

HDK 4–8 mm Olbramovice 334 9,02 

HDK 8–16 mm Olbramovice 779 21,03 

ETHACRYLTM HF 0,03756 0,001014 

rGO–I–II 0,003 % z mc 0,00939 0,000254 

Tabulka 18 – Receptura referenčního betonu 

Označení vzorků: REF 

Složka 
Dávkování [kg] 

1 m3 27 l 

CEM I 42,5R 313 8,45 

Voda 160 4,32 

DTK 0–4 mm Žabčice 742 20,03 

HDK 4–8 mm Olbramovice 334 9,02 

HDK 8–16 mm Olbramovice 779 21,03 

ETHACRYLTM HF 0,03756 0,001014 

11.2 Postup výroby zkušebních vzorků 

Čtvrtá etapa byla zaměřena na výrobu betonu s adicí rGO. Pro výrobu zkušebních 

vzorků byl použit redukovaný grafen oxid typu rGO–I–II. Dávka rGO byla stanovena dle 

předchozích výzkumů na ÚTHD FAST VUT v Brně při zkoušení betonů s adicí CNT. 

Dále bylo zohledněno množství rGO–I–II dostupné pro diplomovou práci a velikost 

rozetové nádoby ultrazvukového kavitátoru. Dávka rGO tedy činila 0,003 % z hmotnosti 
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cementu. Pro dispergaci rGO do záměsové vody byla zvolena metoda ultrazvukové 

kavitace v kombinaci s povrchově aktivní látkou ETHACRYLTM HF.  

Příprava disperze probíhala totožně jako při výrobě cementových malt s adicí rGO. 

Nejprve bylo naváženo potřebné množství rGO–I–II a povrchově aktivní látky. Navážené 

složky byly přidány ke 100 g záměsové vody a po dobu 5 minut míchány pomocí 

magnetického míchadla. Poté byla disperze přelita do rozetové nádoby a spuštěna 

kavitace pomocí ultrazvukového kavitátoru, který byl nastaven na 10% amplitudu. 

Kavitace probíhala po dobu 15 minut.  

Po přípravě disperze rGO bylo přistoupeno k výrobě betonu. Do talířové míchačky 

s nuceným oběhem bylo nejprve vsypáno navážené kamenivo, poté byl přidán cement 

a zahájeno míchání. Následně byla postupně přidávána záměsová voda. Po přídavku 

2/3 záměsové vody byla, současně s vodou, přilévána disperze rGO. Po ukončení 

míchání byl čerstvý beton plněn do ocelových forem 100×100×400 mm a hutněn na 

vibračním stole. Po 24 hodinách byly vzorky z forem vyjmuty a uloženy do vodní lázně.  

Ve vodní lázni byly uloženy až do doby zkoušení po 28 dnech, kdy byla stanovena 

pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku, pevnost v tahu povrchových vrstev betonu. 

Část vzorků byla ponechána pro stanovení mrazuvzdornosti betonu do doby, než bylo 

volné zmrazovací zařízení.  

11.3 Zkoušky fyzikálně mechanických vlastností 

11.3.1 Pevnost v tahu ohybem betonu 

Norma: ČSN EN 12390–5 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem 

zkušebních těles 

Postup zkoušení 

Stanovení pevnosti v tahu ohybem bylo provedeno na betonových trámcích 

100×100×400 mm, ve stáří 7 a 28 dnů od vytvoření. Vzorky byly před zkouškou vyjmuty 

z vodní lázně a lehce osušeny vlhkým hadříkem. Následně byly změřeny jejich rozměry 

a stanovena hmotnost. Podstatou zkoušky je vystavení zkušebních těles ohybovému 

momentu od zatížení přenášeného prostřednictvím horních zatěžovacích a spodních 

podpěrných válečků. 

Zkušební vzorek byl umístěn na spodní podpěrné válečky tak, aby byl zatěžován kolmo 

na směr hutnění. Následně se na vrchní stranu zkušebního tělesa umístí horní 

zatěžovací válečky. Poté je vzorek plynule zatěžován konstantní rychlostí 0,04 MPa/s 

až 0,06 MPa/s do doby, než dojde k porušení. Výsledná pevnost v tahu ohybem je 

vypočtena dle vztahu: 
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𝑓 =
𝐹 ∙ 𝑙

𝑑 ∙ 𝑑
 [𝑀𝑃𝑎] 

 

kde           𝑓 … 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑡𝑎ℎ𝑢 𝑜ℎ𝑦𝑏𝑒𝑚 [𝑀𝑃𝑎] 

𝐹 … 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í [𝑁] 

𝑙 … 𝑣𝑧𝑑á𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑚𝑒𝑧𝑖 𝑝𝑜𝑑𝑝ě𝑟𝑛ý𝑚𝑖 𝑣á𝑙𝑒č𝑘𝑦 

𝑑 𝑎 𝑑 … 𝑝říč𝑛é 𝑟𝑜𝑧𝑚ě𝑟𝑦 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 [𝑚𝑚] 

 

Výsledná pevnost v tahu ohybem je stanovena aritmetickým průměrem ze 3 hodnot, 

s přesností na 0,1 MPa. [68] 

11.3.2 Pevnost v tlaku betonu 

Norma: ČSN EN 12390–3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních těles 

Postup zkoušení 

Pevnost v tlaku ztvrdlého betonu byla stanovena na zlomcích trámců po zkoušce 

pevnosti v tahu ohybem. Vzorek byl uložen na destičky zkušebního zařízení o dané 

ploše. Vzorek byl zatěžován plynule konstantní rychlostí 0,2 MPa/s až do porušení. 

Výsledná pevnost v tlaku byla vypočítána dle vztahu:  

 

𝑓 =
𝐹

𝐴
 [𝑀𝑃𝑎] 

 

kde:     𝑓 … 𝑝𝑒𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑣 𝑡𝑙𝑎𝑘𝑢 [𝑀𝑃𝑎] 

𝐹 … 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛í 𝑧𝑎𝑡íž𝑒𝑛í 𝑝ř𝑖 𝑝𝑜𝑟𝑢š𝑒𝑛í [𝑁] 

𝐴 … 𝑝𝑟ůř𝑒𝑧𝑜𝑣á 𝑝𝑙𝑜𝑐ℎ𝑎 𝑧𝑘𝑢š𝑒𝑏𝑛íℎ𝑜 𝑡ě𝑙𝑒𝑠𝑎 [𝑚𝑚 ], 𝐴 = 10000 𝑚𝑚  

Výsledná pevnost v tlaku je stanovena aritmetickým průměrem ze 3 hodnot, s přesností 

na 0,5 MPa. [69]  
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11.3.3 Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu 

Norma: ČSN 731318 Stanovení pevnosti betonu v tahu – Příloha 2: Pevnost v tahu 

povrchových vrstev betonu 

Postup zkoušení 

Pro zkoušení byly použity zlomky trámců po zkoušce pevnosti v tahu ohybem. 

Na každém zlomku byly nejprve pomocí jádrové vrtačky vyvrtány tři návrty o průměru 

50 mm. Hloubka návrtu byla rovna polovině průměru návrtu. Vzorky byly následně 

vysušeny v sušárně. Po vysušení byl povrch vzorků očištěn ocelovým kartáčem. 

V místech návrtů byly poté nalepeny ocelové terčíky o průměru 50 mm. Následující den, 

po vytvrzení lepidla, byla pomocí odtrhoměru Dyna Z16 stanovena pevnost v tahu 

povrchových vrstev betonu Rt.  

Výsledné pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu byly stanoveny aritmetickým 

průměrem 6 hodnot, s přesností na 0,1 MPa. [70] 

11.3.4 Stanovení mrazuvzdornosti betonu 

Norma: ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu 

Postup zkoušení 

Pro zkoušení mrazuvzdornosti byly použity 3 trámce 100×100×400 mm betonu s adicí 

rGO a 3 trámce 100×100×400 mm referenčního betonu. Vodou nasycené vzorky byly 

před uložením do mrazícího zařízení změřeny a zváženy. Trámce byly následně uloženy 

do zmrazovacího zařízení nastaveného na 100 zmrazovacích cyklů. Každý cyklus byl 

složen ze zmrazování po dobu 4 hodin při teplotě -20 °C, kdy 2 hodiny je teplota 

postupně snižována, poté je 2 hodiny konstantní. Fáze rozmrazování trvá 2 hodiny při 

teplotě +20 °C. Po dosažení 100 cyklů zmrazování byly vzorky vyjmuty ze zmrazovacího 

zařízení, zváženy a změřeny. Následně na nich byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu 

ohybem, tlaku a pevnosti povrchových vrstev betonu.  

Jako výsledek zkoušky se uvádějí zjištěné úbytky hmotnosti zkoušených zmrazovaných 

trámců v % hmotnosti. Dále pak pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku, a to jak na trámcích 

zmrazovaných, tak na porovnávacích. Součinitel mrazuvzdornosti, který je dán 

poměrem aritmetického průměru pevnosti v tahu za ohybu zmrazovaných trámců 

ku hodnotě aritmetického průměru pevnosti v tahu za ohybu porovnávacích trámců. 

Beton je označen za mrazuvzdorný, jestliže součinitel mrazuvzdornosti není menší než 

75 %. [71]   
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11.3.5 Hloubka průsaku tlakovou vodou 

Norma: ČSN EN 12390–3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 8: Hloubka průsaku 

tlakovou vodou 

Postup zkoušení 

Stanovení hloubky průsaku tlakovou vodou bylo provedeno na betonových zkušebních 

tělesech ve stáří 28 dnů zrání. Vzorky byly upevněny do vodotlačné stolice kolmo ke 

směru hutnění. Plocha vystavená působení tlakové vody byla po odformování zdrsněna 

ocelovým kartáčem. Vzorek byl vystaven působení tlakové vody s konstantním tlakem 

500±50 kPa po dobu 72±2 hodin. Po skončení předepsané doby působení vodního tlaku 

byla zkušební tělesa vyjmuta z vodotlačné stolice. Zkušební tělesa byla poté rozlomena 

v polovině, kolmo k povrchu, který byl zatěžován tlakovou vodou. Po oschnutí lomových 

ploch byla měřena maximální hloubka průsaku tlakovou vodou.  

Výsledkem zkoušky je největší hloubka průsaku tlakové vody vyjádřená v celých 

milimetrech. [72] 

11.4 Výsledky fyzikálně mechanických zkoušek 

Tabulka 19 – Nárůst/pokles pevnostních charakteristik betonů s adicí rGO–I–II 

Nárůst/pokles pevnostních charakteristik betonů s adicí rGO–I–II 

Označení 
vzorků 

fcf 
[MPa] 

Nárůst / 
pokles 

[%] 

fc 
[MPa] 

Nárůst / 
pokles 

[%] 

Rt 
[MPa] 

Nárůst / 
pokles 

[%] 
28 denní pevnosti 

REF 5,0  49,5  2,5  

0,003 rGO 5,5 9,1 50,0 1,0 2,9 15,2 
 

 

Graf 15 – Pevnost v tahu ohybem betonu s adicí rGO–I–II 
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Graf 16 – Pevnost v tahu ohybem betonu s adicí rGO–I–II po 28 dnech zrání 

 

Graf 17 – Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu s adicí rGO–I–II po 28 dnech 
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Tabulka 20 – Výsledné vlastnosti nezmrazovaných a zmrazovaných vzorků betonu 

Výsledné vlastnosti nezmrazovaných a zmrazovaných vzorků betonu 

Označení 
vzorků 

fcf 
[MPa] 

Nárůst / 
pokles 

[%] 

fc 
[MPa] 

Nárůst / 
pokles 

[%] 

Rt 
[MPa] 

Nárůst / 
pokles 

[%] 

Nezmrazované vzorky 

REF 5,0  49,5  2,5  

0,003 rGO 5,5 8,2 50,0 1,0 2,9 15,2 

Zmrazované vzorky 

REF MR 3,3  47,5  1,8  

0,003 rGO MR 5,5 40,7 51,0 6,6 2,7 33,2 

 

Výpočet koeficientu mrazuvzdornosti 

 Referenční vzorky betonu 

𝑓 ;  

𝑓 ;  
∙ 100 =  

3,3

5,0
∙ 100 = 65 % < 75 % 

 Vzorky betonu s adicí rGO 

𝑓 ; ,   

𝑓 ; ,   
∙ 100 =

5,5

5,5
∙ 100 = 100 % > 75 % 

 

 

Graf 18 – Mrazuvzdornost betonu – Pevnost v tahu ohybem 
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Graf 19 – Mrazuvzdornost betonu – Pevnost v tlaku 

 

 

Graf 20 – Mrazuvzdornost betonu – Pevnost v tahu povrchových vrstev 
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Graf 21 – Nárůst/pokles pevnostních charakteristik vzorků po 100 zmrazovacích cyklech 

oproti vzorkům nezmrazovaným 

11.5 Diskuze výsledků IV. etapy 

Tato etapa byla zaměřena na ověření vlivu přídavku rGO na fyzikálně mechanické 

vlastnosti betonu. Pro ověření byly vyrobeny betonové trámce o rozměrech 

100×100×400 mm s adicí 0,003 % rGO–I–II. Dispergace rGO do části záměsové vody 

byla provedena pomocí ultrazvukového kavitátoru s přídavkem povrchově aktivní látky 

ETHACRYLTM HF. Zkušební vzorky byly zkoušeny po 28 dnech zrání ve vodní lázni.  

První část této etapy byla zaměřena na stanovení fyzikálně mechanických vlastností 

betonů s adicí rGO. Na vzorcích byla stanovena pevnost v tahu ohybem, pevnost v tlaku 

a pevnost povrchových vrstev betonu. Výsledky těchto zkoušek jsou uvedeny v tabulce 

19 a vyneseny do grafů 15 až 17. Z dosažených výsledků je patrné, že přídavkem rGO 

do betonu došlo k nárůstu všech zkoumaných vlastností oproti vzorkům referenčního 

betonu. Pevnost v tahu ohybem byla navýšena o 9,1 %, pevnost v tlaku o 1,0 % 

a pevnost v tahu povrchových vrstev o 15,2 %. 

Dále byla stanovena hloubka průsaku tlakovou vodou na betonových zkušebních 

tělesech. Ve výsledných hodnotách nebyl zaznamenán zásadní rozptyl mezi vzorky 

referenčními a vzorky s adicí rGO. Dle výsledků porozimetrie na cementových maltách 

s adicí GO byl předpokládán u vzorků betonů s adicí GO nižší průsak. Bylo by tedy 

vhodné zkoušku v dalších výzkumech opakovat.  

V další fázi této etapy byla stanovena mrazuvzdornost betonu. Betonové trámce byly 

vystaveny 100 zmrazovacích cyklů. Dosažené výsledky jsou uvedeny v tabulce 20 
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a grafech 18 až 20. Dle normového vyhodnocení této zkoušky byl stanoven koeficient 

mrazuvzdornosti jak pro vzorky referenčního betonu, tak pro vzorky betonu s adicí rGO. 

Koeficient referenčního betonu byl vypočítán jako 65% a nesplňuje tedy normový 

požadavek na minimální hodnotu 75 %. Naopak u betonu s adicí rGO byl koeficient 

mrazuvzdornosti stanoven jako 100%. Beton s adicí rGO tedy splňuje normový 

požadavek na minimální hodnotu součinitele mrazuvzdornosti a tento beton lze 

považovat za mrazuvzdorný. Tento koeficient vychází z pevnosti v tahu ohybem, 

pro upřesnění vlivu přídavku rGO na vlastnosti betonu byly ověřeny na zmrazovaných 

trámcích také pevnost v tlaku a pevnost v tahu povrchových vrstev betonu. Výsledky 

ukazují, že betony s přídavkem rGO v dávce 0,003 % z mc vykazují vyšší pevnostní 

charakteristiky než zmrazované referenční vzorky. Pevnost v tahu ohybem byla 

vyšší o 40,7 %, v tlaku o 6,6 % a pevnost v tahu povrchových vrstev betonu byla 

vyšší o 33,2 % oproti zmrazovaným referenčním vzorkům. Pro další upřesnění 

výsledků byly zmrazované vzorky referenční a vzorky s adicí rGO porovnány s 

nezmrazovanými referenčními vzorky a vzorky s adicí rGO. Výsledné hodnoty nárůstu 

či poklesu pevnostních charakteristik jsou vyneseny v grafu 21. U vzorků s adicí rGO byl 

po 100 cyklech zmrazování zaznamenán, byť minimální, nárůst pevnosti v tahu ohybem 

a pevnosti v tlaku.   
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12 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovit vliv přídavku uhlíkových nanočástic na vlastnosti 

cementových kompozitů. V teoretické části diplomové práce je popsáno možné využití 

nanotechnologií jako takových. Jsou zde uvedeny aplikace v různých průmyslových 

odvětvích, nevyjímaje stavební průmysl. Další, zásadní, část je věnována uhlíkovým 

nanočásticím. Jsou zde podrobně popsány uhlíkové nanotrubičky a nanočástice grafen 

oxidu. Závěr teoretické části diplomové práce je věnován adici uhlíkových nanotrubiček 

a nanočástic grafen oxidu do cementových kompozitů. V této části jsou vypsány 

dosažené výsledky světových výzkumů ověřující vliv přídavku uhlíkových nanočástic 

do cementových kompozitů. Dále jsou zde popsány metody dispergace uhlíkových 

nanočástic, která je základním faktorem ovlivňujícím výsledné vlastnosti cementových 

kompozitů s adicí nanočástic. Poznatky získané v teoretické části byly následně využity 

v praktické části diplomové práce, která byla rozdělena na čtyři základní etapy.  

První etapa je věnována výzkumu správné dispergace grafen oxidu ve vodě pro použití 

v cementových kompozitech. Pro dispergaci bylo využito ultrazvukové kavitace spolu 

s působením povrchově aktivní látky. Pomocí spektrofotometru UV/Vis/NIR byla 

zkoumána vhodná doba dispergace při odlišném dávkování redukovaného grafen oxidu. 

Druhá etapa byla zaměřena na ověření vlivu přídavku grafen oxidu na cementové malty. 

V této etapě byly využity informace týkající se vhodné dispergace získané v etapě první. 

Celkem bylo vytvořeno 5 receptur cementové malty s adicí grafen oxidu. 

Jednotlivé receptury se lišily v dávce a typu použitého grafen oxidu. Vliv přídavku grafen 

oxidu na cementové malty byl ověřen stanovením fyzikálně mechanických vlastností 

a sledováním mikrostruktury těchto vzorků. Na vzorcích bylo provedeno zkoušení 

pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tlaku, stanovení porozity vysokotlakým rtuťovým 

porozimetrem a BET analýzou. Dále byla mikrostruktura cementových malt pozorována 

elektronovým rastrovacím mikroskopem. Výsledky zkoušek byly porovnány s výsledky 

referenčních vzorků, normové cementové malty. Z výsledných hodnot je patrné, 

že přídavkem rGO došlo k nárůstu počátečních pevností v tahu za ohybu a poklesu 

pevností v tlaku. Při zkoušení vzorků po 28 dnech byl zaznamenán trend opačný. 

Při stanovení porozity vykazovaly vzorky s adicí grafen oxidu nižší celkovou porozitu než 

vzorky referenční. Díky těmto výsledkům je možné potvrdit informace, že přídavek grafen 

oxidu do cementové malty, má pozitivní vliv na hutnost mikrostruktury. 

Třetí etapa byla zaměřena na přídavek uhlíkových nanotrubiček do cementové malty 

s využitím dodané disperze SWCNT ve vodě. Pro výrobu zkušebních vzorků byly 

zkoušeny tři metody dispergace SWCNT. Vzorky byly následně zkoušeny 

po 7 a 28 dnech zrání. Adice disperze SWCNT H2O 0,2% neměla žádný pozitivní vliv 

na výsledné vlastnosti cementových malt. Naopak byl pozorován vysoký pokles 

pevnostních charakteristik. Možnými příčinami je nevhodně zvolený způsob další 

dispergace do cementových malt, či příliš vysoké dávkování.  
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Poslední etapa diplomové práce byla věnována posouzení vlivu přídavku redukovaného 

grafen oxidu na fyzikálně mechanické vlastnosti betonu. Tato etapa vycházela 

z poznatků získaných v předchozích etapách a informací z již uskutečněných výzkumů 

na ÚTHD FAST VUT v Brně. V této etapě byly vytvořeny betonové trámce, na kterých 

byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu ohybem, pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu 

povrchových vrstev betonu a mrazuvzdornost. Z výsledných hodnot je patrné, že adice 

redukovaného grafen oxidu má pozitivní vliv na tyto vlastnosti betonu. 

Dosažené výsledné hodnoty fyzikálně–mechanických vlastností cementových 

kompozitů s adicí grafen oxidu a uhlíkových nanotrubiček jsou shrnuty 

v tabulkách 21 a 22.  

Nanotechnologie je stále se rozvíjejícím vědním oborem a její využití má širokou škálu 

použití. Uplatnění nanotechnologií ve stavebnictví skýtá mnoho pozitivních přínosů, 

je však potřeba jim nejprve dobře porozumět. Přídavek nanočástic, ať už uhlíkových, 

nanosiliky, nanovápence či nanojílů, má při správné aplikaci pozitivní vliv na výsledné 

vlastnosti materiálu. Nevýhodou použití nanomateriálů je pracnost s jejich zavedením do 

běžného materiálu a také cena, která je stále mnohokrát vyšší než u běžně používaných 

přísad a příměsí. Výhodou však je, že i velmi malým přídavkem nanočástic lze docílit 

zlepšení výsledných vlastností. Například na celou tuto diplomovou práci byly 

spotřebovány pouze tři gramy redukovaného grafen oxidu rGO–I–II. Pro zavedení 

přídavku nanočástic do stavebních materiálů v běžné praxi je však potřeba dalších 

výzkumů. 
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Tabulka 21 –. Vliv přídavku grafen oxidu na výsledné fyzikálně–mechanické vlastnosti cementových kompozitů 

Typ grafen 
oxidu 

Dávka 
[%] 

Sledovaná vlastnost po 28 dnech zrání Zkušební tělesa 
Nárůst/ 
pokles 

Cementové malty 

rGO–I–II 

0,025 
Pevnost v tahu za ohybu Trámečky 40×40×160 mm -4,7 % 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků 40×40×160 mm 15,2 % 

0,050 
Pevnost v tahu za ohybu  Trámečky 40×40×160 mm -6,0 % 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků 40×40×160 mm 16,1 % 

0,075 
Pevnost v tahu za ohybu Trámečky 40×40×160 mm -5,9 % 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků 40×40×160 mm 23,1 % 

GO–OH 0,025 
Pevnost v tahu za ohybu Trámečky 40×40×160 mm 3,0 % 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků 40×40×160 mm 4,1 % 

GO–(OH)2 0,025 
Pevnost v tahu za ohybu  Trámečky 40×40×160 mm -9,2 % 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků 40×40×160 mm -0,7 % 

Beton 

rGO–I–II 0,003 

Pevnost v tahu ohybem Trámce 100×100×400 mm 9,1 % 

Pevnost v tlaku Zlomky trámců 100×100×400 mm 1,0 % 

Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu Zlomky trámců 100×100×400 mm 15,2 % 

Pevnost v tahu ohybem po 100 cyklech Trámce 100×100×400 mm 40,7 % 

Pevnost v tlaku po 100 cyklech Zlomky trámců 100×100×400 mm 6,6 % 

Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu po 100 cyklech Zlomky trámců 100×100×400 mm 33,2 % 
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Tabulka 22 – Vliv přídavku uhlíkových nanotrubiček na výsledné fyzikálně mechanické vlastnosti cementových kompozitů [73] 

Typ 
uhlíkových 

nanotrubiček 

Dávka 
[%] 

Sledovaná vlastnost po 28 dnech zrání Zkušební tělesa 
Nárůst/ 
pokles 

Cementové malty 

SWCNT H2O 
0,2% 

0,0025 
Pevnost v tahu za ohybu Trámečky 40×40×160 mm -42,4 % 
Pevnost v tlaku Zlomky trámečků 40×40×160 mm -61,4 % 

Beton 

MWCNT  0,003 

Pevnost v tahu ohybem Trámce 100×100×400 mm 5,9 % 
Pevnost v tlaku Zlomky trámců 100×100×400 mm 16,2 % 
Pevnost v tahu ohybem po 100 cyklech Trámce 100×100×400 mm 23 % 
Pevnost v tlaku po 100 cyklech Zlomky trámců 100×100×400 mm 6 % 

Poznámka 

Výsledné hodnoty fyzikálně–mechanických vlastností betonů s adicí uhlíkových nanotrubiček (MWCNT) jsou převzaty z dizertační práce 

Ing. Tomáše Jarolíma Ph.D. Tyto výsledky slouží pouze k porovnání s výsledky dosažených v této diplomové práci. Na přípravě betonových 

vzorků s adicí MWCNT se diplomantka aktivně podílela. 
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UV/Vis/NIR ……. ultrafialové záření/ viditelné záření/ infračervené záření 

DTK …… drobné těžené kamenivo 

HDK …… hrubé drcené kamenivo 

BET …… metoda adsorpce plynu dle Brunauera, Emmetta a Tellera 

BJH ……. metoda pro stanovení velikosti pórů dle Barrett, Joyner a Halenda 

ÚTHD …… Ústav technologie stavebních hmot a dílců 

NCC …… nanokrystalická celulóza (nanocrystalline cellulose) 

 


