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ABSTRAKT 

 
Cílem práce bylo vypracování metody pro stanovení obsahu superplastifikátorů (SP) ve 

vodných roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vybraného SP na vybrané 
složky používané při výrobě vysokohodnotných betonů a změny naadsorbovaného množství 
SP v závislosti na změně teploty a pH. Dále bylo cílem sledovat metodami isoperibolické, 
izotermální a roztokové kalorimetrie průběh hydratace a mechanické vlastnosti betonů 
v závislosti na vodním součiniteli a obsahu jednotlivých složek používaných pro výrobu 
vysokohodnotných betonů (SP, jemně mletá granulovaná vysokopecní struska, popílek, 
mikrosilika, speciálně umletý křemičitý písek a bauxit). U připravených vzorků byly 
sledovány také hodnoty pevností v tlaku a v tahu za ohybu. 

 
 
 
 

ABSTRACT 

 
The aim of this work was to develop the method for the determination of the 

superperplasticizers (SP) content in the water solution. The method developed was then 
applied to study the SP adsorption on the individual components used for high-performance 
concrete and the influence of the temperature and pH values over this adsorption. Furthermore 
the influence of the water to binder ratio, SP, finely grounded granulated blast furnace slag, 
fly ash, silica fume, finely ground silica sand and bauxite on the hydration process was 
studied by means of isoperibolic, isothermal and solution calorimetry. The compressive and 
flexural strength of most samples used in calorimetric experiments was also determined. 
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SOUHRN 
V oblasti technologie betonu dochází stále k podstatným zlepšením především díky použití 

stále kvalitnějších příměsí a chemických modifikujících přísad. Aplikace chemických 
modifikujících přísad a příměsí zlepšuje řadu parametrů a vede k materiálům, které jsou 
nazývány vysokohodnotné betony (High Performance Concrete, HPC). Mezi 
nejvýznamnější chemické modifikující přísady umožňující přípravu HPC patří 
superplastifikátory  (SP). Jejich aplikace umožňuje zlepšit zpracovatelnost a vyrobit beton 
s nižším, než  obvykle potřebným množstvím vody. 

  
Cílem této práce bylo nejdříve vypracovat metodu pro stanovení obsahu SP ve vodných 

roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vzorku SP na vybrané složky 
používané při výrobě vysokohodnotných betonů (např. portlandský cement, portlandský 
slínek, mikrosilika, metakaolin atd.). Bylo ověřeno několik metod stanovení obsahu SP. 
Z testovaných metod byla vybrána spektrofotometre ve viditelné a ultrafialové oblasti 
(UV – VIS) a stanovení celkového organického uhlíku (TOC). UV – VIS spektrofotometrií 
byly proměřeny adsorpce SP za různých teplot a různých hodnot pH. Při zvýšování teploty 
docházelo ke snížení této adsorpce. Při zvýšení pH ze 7 na 8,7 s pomocí pufru docházelo pro 
strusku, mikrosiliku a speciálně umletý křemičitý písek (SUK) ke zvýšení adsorpce. Naopak 
pro metakaolin se hodnota adsorpce se zvýšením pH znatelně snížila. 

Dále byl metodou isoperibolické, roztokové a izotermální kalorimetrie sledován vliv 
poměru množství cementu a vody (vodního součinitele), superplastifikátorů, jemně mleté 
granulované vysokopecní strusky, popílků, mikrosiliky, SUKu a bauxitu na průběh hydratace 
portlandského cementu. U většiny vzorků použitých pro studium pomocí kalorimetrie byly 
také studovány pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Jelikož při výrobě HPC může být použitý 
vodní součinitel nižší než je teoreticky nutné k úplnému zreagování přítomných 
hydraulických složek, bylo se vzrůstajícím vodním součinitelem (až po určitou maximální 
hodnotu) pozorováno zvýšení množství uvolněného tepla. Při nízkém vodním součiniteli 
dochází při použití SP ke snížení vyvinutého tepla v prvních dnech hydratace, ale po několika 
dnech se tyto hodnoty vyrovnají. Při dostatečném množství vody pro kompletní hydrataci 
naopak aplikace SP množství uvolněného tepla mírně zvýší. Při použití bauxitu dochází ke 
snížení vyvinutého tepla v prvních  40 hodinách na hodnotu nižší než je hodnota cementu. Při 
použití SUKu dochází k mírnému zvýšení hodnoty vyvinutého tepla v 40 hodinách oproti 
cementu, ale tato hodnota se snižuje s přibývajícím množstvím SUKu. Při použití popílku 
dochází ke snížení hodnoty celkového uvolněného tepla v průběhu celé doby hydratace. 
U strusky dochází podle reaktivity ke snížení i zvýšení uvolněného tepla v prvních dnech 
hydratace. Celkové uvolněné teplo měřené roztokovou kalorimetrií v průběhu 120 dní se však 
mírně zvýšilo.  U mikrosiliky dochází podle reaktivity ke zvýšení uvolněného tepla v prvních 
hodinách hydratace. Celkové uvolněné teplo se však mírně sníží. 
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SUMMARY 
In the field of the concrete technology the substantial progress is being made mainly due to 

the application of the chemical modifying admixtures and secondary raw materials. The 
application of these ingredients can improve a lot of important material characteristics, which 
leads to the new class of concretes called High-Performance Concrete (HPC). One of the 
most important group of the chemical modifying admixtures is called superplasticizers (SP). 
These chemical agents are used to substantially improve workability and/or to lower the 
amount of water necessary to mix the concrete.  

 
The objective of this work is to develop the method for the determination of the SP content 

in water solution. The method developed is than used for the study of the adsorption of the SP 
on the individual components used to produce HPC (e.g. portland cement, portland clinker, 
silica fume, metakaoline etc.). Several methods of the SP content determination were tested, 
from which the UV – VIS spectrophotometry and determination of total organic carbon 
(TOC) has been selected as the most suitable ones. The adsorption of SP on different 
temperatures and different pH value has been measured by UV - VIS spectrophotometry. 
When the temperature was increased, the amount of the adsorbed SP was reduced. When the 
pH value was increased from 7,3 to 8,7 by means of buffer, the adsorption of SP on 
granulated blast furnace slag, silica fume and specially grounded silica sand (SUK) increased 
and the adsorption of SP on metakaolin was significantly reduced.  

Furthermore, the influence of water to binder ratio, superplasticizer, finely ground 
granulated blast furnace slag, fly ash, silica fume, SUK and bauxite on the course of hydration 
of portland cement was studied by means of isoperibolic, isothermal and solution 
calorimetry . Compressive and flexural strength was also measured for the most samples used 
for the calorimetric study. An increased amount of the hydration heat release was observed 
with increasing water to binder ratio (up to a certain maximum value), as the amount of water 
used for the HPC production can be lower than the theoretically necessary amount for 
complete hydration of portland cement and other hydraulic materials presented in the mix. 
The developed heat in first seven days of hydration was reduced with lower water to binder 
ratio and SP, but after a few days these values were comparable to the ones without SP. On 
the contrary, the heat developed was slightly increased when the SP was applied with 
sufficient amount of water for complete hydration. The reduction of the heat development 
during the first 40 hours of hydration was observed in case of presence of the bauxite in the 
mixture. When SUK was used, a slight increase of the heat development in 40 hours of 
hydration was observed, but this value decreases with increasing amount of SUK. The use of 
fly ash leaded to a reduction of total developed heat during the whole period of hydration. The 
developed heat in the first days of hydration could be increased or decreased according to the 
reactivity of slag used. Hoverer the total heat release measured by solution calorimetry over 
120 days was slightly increased. When the silaca fume was used, the heat developed in the 
first hours of hydration was slightly increased, but total developed head was reduced. 
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1 ÚVOD 

 
Nejdůležitějším stavebním materiálem bude ještě po řadu desetiletí portlandský cement 

(PC) a betony na jeho bázi. Kvalitativní požadavky na beton se stále zvyšují a je třeba 
produkovat betony o stále lepších vlastnostech. Tato úloha připadla minerálním příměsím 
a různým chemickým modifikujícím přísadám. Vývoj účinných přísad, které dispergují 
cementová zrna, superplastifikátorů (SP), zcela změnil technologii betonu. S použitím 
superplastifikátorů došlo ke zlepšení vlastností betonů (pevnost v tlaku i v tahu za ohybu, 
trvanlivost, odolnost proti agresivním látkám v prostředí atd.). Tyto betony začaly být 
nazývány vysokohodnotné betony HPC (High Performance Concrete). 

 
V současné době si bez použití superplastifikačních přísad a různých minerálních příměsí 

nelze představit efektivní výrobu betonu. Při použití superplastifikátorů je možné současně 
velmi účinně dispergovat cementová zrna, snižovat dávku záměsové vody a přitom 
prodlužovat dobu zpracovatelnosti. Nejnovější SP na bázi polykarboxylátů mají 
několikanásobně vyšší účinnost než klasické na bázi sulfonovaného melaminu či naftalenu. 
Pro úspěšnou aplikaci superplastifikátoru je velmi důležitý jeho správný výběr. Vždy je třeba 
zhodnotit, zda daný SP poskytuje beton požadovaných užitných vlastností. 

 
Aplikace superplastifikátorů je také velmi příznivá z ekonomického i ekologického 

hlediska, jelikož umožňují ve větší míře použití materiálů nahrazujících portlandský cement. 
Dochází tak ke  snížení ceny a navíc k šetření nenahraditelných přírodních zdrojů při použití 
druhotných surovin jako nahrazujících materiálů. Aplikací druhotných surovin jako příměsí 
nedochází nejen ke zlepšení trvanlivosti a odolnosti, ale většinou také ke snížení tepla 
uvolněného při hydrataci cementu, což je obzvláště výhodné pro masivní betonové 
konstrukce. 

 
Cílem práce je vypracování metody pro stanovení obsahu superplastifikátorů ve vzorku. 

Tato metoda je následně využita pro studium adsorpce vybraných vzorků superplastifikátorů 
za různých podmínek (změna pH, teploty) na jemnozrnné složky používané pro výrobu 
vysokohodnotných betonů (např. portlandský cement, mikrosilika, metakaolin, velmi jemně 
mletá granulovaná vysokopecní struska, velmi jemně mletý křemičitý písek). 

 
Dále jsou studovány mechanické vlastnosti a průběh hydratace u vysokohodnotných 

betonů v závislosti na jejich složení. Takto získané údaje mohou pomoci pro efektivnější 
návrh složení surovinové směsi vysokohodnotných betonů. 
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2 CÍLE PRÁCE 

 
Cílem této práce je nejdříve vypracování metody pro stanovení obsahu SP ve vodných 

roztocích a pomocí této metody následně zjistit adsorpci vybraného SP na vybrané složky 
používané při výrobě vysokohodnotných betonů a změny naadsorbovaného množství SP při 
změně teploty a pH. Dále je cílem sledovat průběh hydratace a mechanické vlastnosti betonů 
při použití různých komponent používaných pro výrobu vysokohodnotných betonů. 
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 
3.1 SLOŽKY VYSOKOHODNOTNÝCH BETON Ů 
Vysokohodnotný beton může být vyroben s použitím portlandského cementu jako jediného 

pojiva. Částečná náhrada portlandského cementu minerálními příměsmi však může být 
výhodná nejen z ekonomického hlediska, ale také z pohledu reologie [1] a většinou žádaného 
snížení vývoje hydratačního tepla. Složení základních minerálních příměsí (v ČR upravuje 
norma ČSN EN 197 – 1 [2]) je znázorněno na obrázku 1. Většina příměsí má jeden společný 
rys: obsahují vhodnou formu křemičitanů amorfní povahy, které v přítomnosti vody mohou 
i za pokojové teploty tvořit s vápnem kalcium-silikát-hydráty (CSH) obdobného typu jako 
jsou ty, které vznikají během hydratace portlandského cementu. Tato tzv. pucolánová reakce 
[3-6] se dá vyjádřit následujícím způsobem: 

pucolán + vápno + voda → kalcium – silikát – hydráty. 
 
 Čím je pucolán jemnější a čím více amorfní fáze obsahuje, tím rychleji reaguje s vápnem 

[7, 8]. 
 
Během hydratace portlandského cementu se uvolňuje velké množství portlanditu  

(Ca(OH)2, CH) jako výsledek hydratace trikalciumsilikátu  (alitu, 3CaO.SiO2, C3S, až 80 % 
hmotnosti cementu [9]) a dikalciumsilikátu  (belitu,  2CaO.SiO2, C2S, až 30 % hmotnosti 
cementu [9]) (silikáty obsahují až 80 % z hmotnosti cementu [4]). Vznikající portlandit 
přispívá velmi málo k pevnosti zatvrdlé cementové pasty a může způsobovat problémy 
s trvanlivostí betonu, poněvadž může být velmi snadno vyluhován. Pozitivním rysem 
portlanditu v betonu je, že udržuje vysoké pH zvyšující stabilitu oxidové vrstvy, která chrání 
a pasivuje případnou ocelovou výztuž [10]. 

 
Když jsou při výrobě cementu použity pucolány v adekvátním množství, může být 

teoreticky veškerý portlandit, vznikající při hydrataci cementu, transformován na C-S-H gel. 
Ovšem podmínky v betonu jsou obvykle velice vzdáleny od tohoto ideálního stavu 
a pucolánová reakce není nikdy úplná [3]. 
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Obrázek 1: Pozice hydraulických a pucolánových látek v ternárním diagramu 

minerálních příměsí v ternárním diagramu 
CaO – SiO2 – Al2O3 (Fe2O3) [9] 

 
1 portlandské cementy 
2 vysokopecní strusky 

3 křemičité úlety 
4 popílky bohaté na CaO 
5 popílky bohaté na SiO2 

6 pucolánové popílky 
 
3.1.1 Portlandský cement 

Portlandský cement obsahuje, jako dvě hlavní složky, portlandský slínek a síran 
vápenatý. Název portlandský cement pochází od anglického města Portland, v jehož okolí se 
těžil kámen připomínající svým vzhledem výrobky z cementu. Portlandský cement je 
nejrozšířenější hydraulická maltovina připravená ze směsi vápence (~ 75  %) vhodné hlíny 
(~ 25 %) a korekčních příměsí pálením nad mez slinutí, dále rozemletím vzniklého slínku, 
smícháním s CaSO4 a s vhodnými minerálními příměsemi či přísadami a také přísadami 
usnadňujícími mletí [11]. 
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Druhy a kvalita cementů 

V ČR jsou normou ČSN EN 197 – 1 [2] podle složení definovány cementy pro obecné 
použití CEM I až CEM V. 

 
Tabulka 1: Rozdělení cementů [2] 

 
 
Cementy s vysokým obsahem trikalciumsilikátu a trikalciumaluminátu (3CaO.Al2O3, C3A) 

jsou charakteristické rychlým vývojem počátečních pevností. Cementy se zvýšeným obsahem 
dikalciumsilikátu a sníženým obsahem trikalciumaluminátu hydratují pomaleji. 
Z mineralogického složení plynoucí nižší celkové hydratační teplo i nižší rychlost jeho vývoje 
činí tyto cementy vhodné pro masivní betonové konstrukce, pro vysokopevnostní betony a pro 
betony používané v silničním stavitelství vzhledem ke sníženému riziku síranové koroze. 
Cementy se zvýšeným obsahem tetrakalciumaluminátu-feritu (brownmilleritu, 
4CaO.Al2O3.Fe2O3, C4AF) na úkor trikalciumaluminátu vykazují zvýšenou odolnost vůči 
síranové korozi. Bílé cementy obsahují pouze minimální množství feritické fáze a jsou 
užívány především v architektuře při potřebě bílého nebo probarveného betonu. Cementy 
s nízkým obsahem alkálií jsou nezbytné pro zamezení alkalicko-křemičitého rozpínání, což 
může nastat v případě použití kameniva obsahujícího reaktivní oxid křemičitý [6, 9, 11]. 

 
Kvalita cementu může být ovlivněna i minoritními složkami přítomnými v použitých 

surovinách nebo palivu, na což je nutno pamatovat zejména při použití alternativních paliv. 
Například při spalování pneumatik dochází ke zvýšení obsahu ZnO, kaly z městských 
odpadních vod mohou být zdrojem velmi různých minoritních složek, spalování masokostní 
moučky zvyšuje obsah P2O5. Při spalování některých plastů či odpadních chemikálií se 
mohou do cementu dostat nadměrná množství chloridů, které následně korodují železné 
výztuže [11]. 
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Portlandský slínek  

Portlandský slínek je produktem výpalu surovinové moučky obsahující vhodný poměr čtyř 
hlavních oxidů – CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3. Surovinová moučka se může skládat z vápence, 
který do směsi vnáší CaO, jílu nebo lupku, který do směsi vnáší SiO2, Al2O3, Fe2O3 
a případných korekčních přísad pro dosažení správných poměrů oxidů. Některé přírodní 
křemičité vápence obsahují SiO2, Al2O3 a Fe2O3 v takovém poměru, že je možné z nich 
portlandský slínek vypálit pouze po drobných korekcích. Jako korekční přísady lze použít 
křemičitý písek (SiO2), bauxit (zdroj Al2O3) a oxid železitý. Po optimalizaci poměru čtyř 
hlavních oxidů se ještě výrobci portlandského cementu musí vyrovnat s příměsemi 
a nečistotami v surovinách vedoucích v průběhu vypalování k tvorbě více či méně žádaných 
fází, které mohou ovlivnit hydratační vlastnosti vyráběného portlandského slínku [3, 6, 9]. 

 
Je nepochybné, že cementy na bázi portlandského slínku budou mít ještě po několik 

desetiletí hlavní podíl mezi vyráběnými anorganickými pojivy. Ani portlandský cement typu 
CEM I obsahující pouze portlandský slínek a menší množství síranu vápenatého není 
jednoznačně definovaným produktem a jeho vlastnosti budou záviset od vzájemného poměru 
slínkových minerálů, způsobu mletí a mnoha dalších faktorů [6]. 

 
Síran vápenatý 

Síran vápenatý je ke slínku přidáván kvůli regulaci tuhnutí portlandského cementu. 
Především bývá používán energosádrovec – průmyslový odpad odsiřování v elektrárnách, 
který je podstatně čistší než přírodní sádrovec. V přítomnosti síranu vápenatého vzniká z C3A 
ettringit  (3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O, AFt) [12,13]. Povlak ettringitu je nepropustný a brání 
další hydrataci C3A, takže během dormantní (mrtvé) periody beton neztrácí zpracovatelnost 
a může být dopravován a ukládán. Mechanismus působení síranu vápenatého není vždy tak 
jednoduchý, protože portlandský cement může obsahovat různé další sírany, které mohou se 
síranem vápenatým reagovat, a tak ovlivňovat hydrataci C3S [3, 4, 12]. 

 
Portlandský cement může obsahovat různé formy síranu vápenatého [3,12], například: 

přírodní krystalický anhydrit  CaSO4, 
sádrovec  CaSO4.2H2O, 
hemihydrát (sádra)  CaSO4.1/2H2O, 
dehydratovaný sádrovec (rozpustný anhydrit)  CaSO4, 
technický síran vápenatý (energosádrovec nebo chemosádrovec) CaSO4.2H2O. 

 
Rozpustnost a rychlost rozpustnosti síranů není stejná a může být silně ovlivněna 

přítomností superplastifikátoru. Tím může být značně ovlivněna rovnováha mezi rychlostí 
rozpouštění C3A z cementu a rychlostí rozpouštění síranu vápenatého. Důsledkem může být 
rychlé nebo falešné tuhnutí, a proto nemusí být cement a superplastifikátor zcela kompatibilní 
a v budoucnosti bude třeba revidovat normy na superplastifikátory a cementy [3, 14]. 

 
Hydratace portlandského cementu 

Hydratace portlandského cementu probíhá v několika stádiích. Pro schématický popis 
procesu hydratace je výhodné rozdělit jej do pěti stádií, ke kterým dochází při reakci 
portlandského cementu s vodou [3, 15, 16]. 
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Obrázek 2: Schematická křivka průběhu vývoje tepla při hydrataci portlandského 

cementu [11] 

I. smíchání s vodou – počáteční proces hydratace (0 – 15 min) 
II. indukční perioda (15 min – 4 h) 

III. zrychlení hydratace a počátek tuhnutí (4 – 8 h) 
IV. zpomalení hydratace a tvrdnutí (8 – 24 h) 

V. doba zrání betonu (1 – 28 dní, i déle) 
 
I. Smíchání s vodou 
V průběhu tohoto stádia jsou z různých fází portlandského cementu uvolňovány ionty do 

roztoku. Proces rozpouštění je poměrně rychlý a hydratace je exotermická. Povrch částic 
cementu se začíná pokrývat hydratovaným kalcium silikátem (C-S-H gel) vytvořeným z Ca2+, 
H2SiO4

2- a OH- iontů pocházející ze silikátových fází slínku a ettringitem (C6A S3H32) 
vytvořeným reakcí iontů Ca2+ [Al(OH)4]

-, SO4
2- a OH- pocházejících z intersticiální fáze 

a z různých forem síranu vápenatého, přimílanému k portlandskému slínku [3]. 
 
II. Induk ční perioda 
Rychle vzrůstající hodnota pH a koncentrace Ca2+ iontů v záměsové vodě snižuje spolu 

s hydráty vytvořenými na povrchu částic rozpustnost fází portlandského slínku. Vývoj tepla se 
značně zpomalí. V průběhu tohoto stadia se vytvoří malé množství C-S-H gelu. Pokud je 
v portlandském cementu správně vyvážen poměr mezi množstvím aluminátových fází 
a síranových iontů vznikne malé množství ettringitu. V průběhu indukční periody se 
záměsová voda stane nasyceným roztokem Ca2+, přesto však nedochází k precipitaci 
portlanditu Ca(OH)2 pravděpodobně díky malé rychlosti tvorby krystalizačních zárodků 
v porovnání s konkurenční tvorbou C-S-H gelu. Do jisté míry také dochází ke flokulaci  
zrn [3]. 
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III. Po čátek tuhnutí  
Hydratace je na konci indukční periody aktivována snížením koncentrace Ca2+ iontů 

v roztoku precipitací portlanditu . Ta nastává v době, kdy v záměsové vodě již prakticky 
nejsou žádné aniony H2SiO4

2-. Náhlé snížení koncentrace Ca2+ a OH- iontů opětovně 
nastartuje rozpouštění všech fází portlandského cementu. Vývoj tepla se zrychlí zpočátku 
mírně (protože precipitace portlanditu je endotermická reakce a část tepla spotřebuje), později 
se rychlost vývoje tepla stále zvyšuje. Počátek tuhnutí většinou spadá do této doby zrychlení 
vývoje tepla, s výjimkou případů tuhnutí z důvodu tvorby jehličkových krystalů ettringitu, 
případně tvorby sádrovce. Hydratované silikátové a aluminátové fáze portlandského slínku 
začínají mezi částicemi vytvářet vazby, následkem čehož pasta tuhne [3]. 

 
IV. Tvrdnutí 
Většina portlandských cementů neobsahuje takové množství síranu vápenatého, které by 

bylo dostačující na reakci s veškerými aluminátovými fázemi portlandského slínku. 
V průběhu indukční periody dojde tedy tvorbou ettringitu k vyčerpání SO4

2- iontů. To se stane 
většinou po 9 až 15 hodinách po smíchání cementu s vodou. Poté se ettringit stane nestabilní 

složkou a dojde k jeho rekrystalizaci přes roztok za vzniku monosulfátu (C4A SH12, 
C3A.CaSO4.12H2O, AFm). Díky reakci se v systému generuje další teplo a dochází 
k urychlení hydratace silikátových fází [3]. 

 
Hydratační produkty utvořené v průběhu prvních stádií jsou označovány jako „vnější 

produkt”, protože rostou ze zrn cementu ven, do mezer mezi nimi. Jedná se o porézní 
a volnou síť vláknitého CSH gelu, jehliček ettringitu, destiček monosulfátu a hexagonálních 
krystalků portlanditu [3]. 

 
V. Zpomalení hydratace  
V tomto stadiu jsou zrna jednotlivých fází slínku pokryta vrstvou hydrátů, která je stále 

silnější. Molekuly vody obtížněji pronikají touto vrstvou k nezhydratovaným částicím slínku. 
Hydratace se zpomaluje, protože je z větší části řízena rychlostí difůze molekul vody vrstvou 
nově zformovaných hydrátů. Hydratovaná cementová pasta má vzhled kompaktní amorfní 
hmoty, která se označuje jako „vnitřní produkt” [3]. 

 
Hydratace cementu je ukončena buď ve chvíli, kdy již není v systému přítomna další 

nezhydratovaná fáze (dobře ošetřený beton o vysokém vodním součiniteli), nebo když voda 
již nemůže proniknout k nezhydratovaným částicím (velmi kompaktní systémy), případně 
když již není v systému k dispozici volná voda (při velmi nízkém vodním součiniteli) [3]. 
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Obrázek 3: Komplex interakcí mezi portlandským cementem, síranem vápenatým a 

přísadami [3] 

 
3.1.2 Materiály nahrazující cement 

V portlandských pucolánových cementech se k portlandskému slínku přimílají různé 
pucolánické příměsi, což mohou být buď přírodní materiály nebo průmyslové odpady 
(druhotné suroviny). Jde především o produkty s vysokým obsahem reaktivního oxidu 
křemičitého, které v průběhu hydratace reagují s hydroxidem vápenatým vznikajícím při 
hydrolýze kalciumsilikátů ze slínku za vzniku C-S-H fáze, která je v cementech hlavní 
pojivovou složkou. Pokud pucolány obsahují oxid hlinitý, dochází také ke vzniku fáze  
C-S-A-H [17]. 

CH se často vyskytuje ve formě krystalů a vytváří rozhraní (slabá kombinace) uvnitř 
cementové matrice [18]. Dále má nepříznivý vliv na kvalitu, jelikož vytváří dutiny (je 
částečně rozpustný ve vodě) a není dostatečně pevný [19]. Naproti tomu, C-S-H má velký 
specifický povrch, který vytváří větší kombinační síly uvnitř pasty a kontinuální strukturu 
(není rozhraní). Čím více CH je spotřebováno, tím více C-S-H vznikne a tím vyšší pevnosti 
lze dosáhnout [20]. Použitím pucolánů dochází také ke zlepšení tranzitní zóny. Velikost 
tranzitní zóny určuje vodní součinitel a poměr kameniva vůči cementu. Se zvyšujícím se 
vodním součinitelem (w/c) dochází ke zvětšení velikost tranzitní zóny. Při použití pucolánů 
dochází k jejímu zhuštění a zlepšení pevnosti i odolnosti [5, 18]. 

Tak zvaná "inertní" aditiva  (jemný křemen, vápenec, dolomit atd.) přispívají 
k pevnostem především prostřednictvím vyplňovacího (fyzikálního) efektu. Částice vyplňují 



 18 

prázdný prostor mezi hrubšími částicemi, který by byl jinak obsazen vodou, která ovšem 
nemůže sloužit pro úpravu zpracovatelnosti [20, 21]. Naproti tomu reaktivní aditiva 
(pucolány) účinkují nejenom prostřednictvím vyplňovacího efektu, ale také chemicky 
reagují za tvorby dalšího materiálu, a tak snižují porozitu matrice a zlepšují vlastnosti 
tranzitní zóny [20, 21]. 

 
Role jemných reaktivních aditiv je individuální pro každý typ přísad. Jejich různá účinnost 

je spojená s rozdíly v mineralogickém a chemickém složení, obsahu reaktivních složek, 
porozitě a specifickém povrchu [7, 21]. 

 
Jako pucolány mohou být použity: živec, slída, amfibol, křemen, olivín, sopečný popel, 

pemza, popílek z elektráren (FA), vysokopecní struska (GBFS), křemičité úlety (SF), 
metakaolin (MK) , vápencová plniva, rýžový popel a křemelina [7, 22]. Křemičitý úlet 
a rýžový popel nemají hydraulické vlastnosti. Tyto vlastnosti přicházejí až kombinací 
s portlandským cementem.  

 
Výhodou použití pucolánických příměsí je především snížení ceny betonů, snížení emisí 

CO2, snížení množství vyvinutého tepla [23, 24], zlepšení mechanických vlastností, snížení 
smrštění, úprava vlastností čerstvé cementové pasty, snížení permeability a zvýšení odolnosti 
vůči chemikáliím [7, 25 – 27]. 

 
Zlepšení odolnosti je možné dosáhnout se snížením propustnosti vody, solí a plynných 

látek do betonu, čímž dojde ke zlepšení odolnosti proti působení síranů, kyselin, karbonataci 
(chemická reakce mezi oxidem uhličitým a Ca(OH)2), snížení koroze ocelových výztuží 
a alkalikřemičité reakci [28, 29]. Začleněním minerálních příměsí se nesnižují jen náklady, ale 
šetří se také energií, zdroji a snižuje se znečištění životního prostředí [28]. 

 
Při hydrataci směsných cementů dochází zároveň k reakci cementu s vodou 

a k reakcím pucolánů [30]. Pokud dochází ve vysoké míře k hydrataci cementu, pucolánová 
reakce se nemusí projevit [13]. K pucolanové reakci nedochází v prvních hodinách hydratace, 
ale až později, kdy je beton uložen [22, 28]. Tím také dochází ke snížení počátečních pevností 
[7]. Počáteční reakce popílku, granulové vysokopecní strusky a přírodních pucolánů jsou 
pomalejší než u portlandského cementu, což způsobuje pomalejší nárůst pevnosti a delší 
vytvrzovací období [5]. 

 
V publikaci [17] bylo řečeno, že Verbeck a Helmuth naznačili, že rychlá úvodní hydratace 

při vyšších teplotách zpomaluje následnou hydrataci a dochází k nejednotné distribuci 
hydratačních produktů. Z důvodu vysoké počáteční rychlosti není dostatek času pro difuzi 
produktů z cementových částic a pro jednotnou precipitaci v intersticiálním prostoru. Tím 
dochází k nerovnoměrnému rozložení hydratačních produktů. V důsledku toho dochází 
k vysoké koncentraci produktů hydratace poblíž hydratovaných cementových zrn, což ztěžuje 
následnou hydrataci a nepříznivě ovlivňuje pevnost v pozdějších stádiích [17]. 

 
Pro zvýšení reaktivity pucolánových materiálů může být použito různých technik jako 

např. kalcinace (pálení látky za přístupu vzduchu), působení kyseliny a prodloužení doby 
mletí [7, 8, 31]. 
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U těchto past SP upravuje pouze tekutost a při jeho přídavku dochází ke značnému 
zpomalení hydratace [32, 33]. 

 
Granulovaná vysokopecní struska (GBFS) 

Jemně mletá granulovaná vysokopecní struska je vedlejším produktem při výrobě 
surového železa ve vysoké peci. Jedná se o latentně hydraulickou látku vznikající rychlým 
ochlazováním vhodně složené tekoucí taveniny zásadité strusky, která odpadá jako vedlejší 
produkt při výrobě surového železa. Je-li tavenina strusky rychle zchlazena vodou, zabrání se 
její krystalizaci, takže se stabilizuje její sklovitý charakter. V takovém stavu má při vhodném 
složení latentně hydraulické vlastnosti. Vzniká tak produkt vzhledu hrubého písku, který má 
bezprostředně po granulaci 30 % vody. Toto množství se během skladování a dopravy sníží, 
ale při mletí strusky do cementu je nutno počítat s určitou vlhkostí [6, 34]. 

Struska je schopna v alkalickém prostředí reagovat za přítomnosti síranů a hydroxidu 
vápenatého, který je uvolněný z hydratace PC, na hydráty podobným způsobem jako 
portlandský slínek [20]. Proto dochází k prodloužení doby hydratace směsného cementu 
a prodlužuje se tím jeho tuhnutí [5]. Struska má téměř stejné chemické složení jako cement, 
ale výrazně se liší v procentuálním zastoupení složek [19, 26, 28, 35]. Fyzikální struktura 
závisí na chemickém složení, metodě výroby, teplotě a času chlazení [36]. 

 
Ultra-jemné částice strusky mohou vyplnit prostor mezi částicemi cementu, čímž dochází 

k lepší distribuci velikosti částic a lepší tekutosti pasty [20]. 
 
Jemné mletí (mechanická aktivace) vede k vytvoření většího aktivního povrchu. 

Mechanická aktivace kombinuje účinky rozbití částic (dojde ke zvětšení plochy) 
a hromadných fyzikálně-chemických změn (dislokacím a dalším vadám). Vzhledem ke 
zvýšené reaktivitě vykazuje výsledný cement nebo beton lepší pevnost a vlastnosti tuhnutí. Po 
mechanické aktivaci může dojít ke dřívějšímu a kompletnějšímu zreagování strusky [8]. 

 
Chemické složení vysokopecních strusek, stejně jak je tomu u většiny druhotných surovin, 

je dosti proměnné. Průměrné zastoupení jednotlivých chemických složek je uvedeno 
v tabulce 2 (% hmotnosti): 

 
Tabulka 2: Průměrná chemická složení vysokopecních strusek [6] 

CaO 30 – 50 % 

SiO2 30 – 43 % 

Al 2O3 5 – 18 % 

MgO 1 – 15 % 

FeO + Fe2O3 0,2 – 3 % 

S (ve form ě S2-) 0,5 – 3 % 

MnO 0,2 – 2 % 

 
Posouzení vhodnosti a kvality strusky se provádí na základě výpočtu a vyhodnocení celé 

řady modulů [34]. Pro jejich vyhodnocení slouží výsledky chemického rozboru. 
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Z hlediska využití vysokopecních granulovaných strusek pro výrobu pojiv je rozhodující 
jejich chemické a fázové (mineralogické) složení. Tyto dva parametry významně ovlivňují 
jejich latentní hydraulické schopnosti. 

 
Vzhledem k tomu, že pro výrobu cementů se doporučují zásadité strusky, je jedním ze 

základních hodnotících kritérií modul zásaditosti Mz: 
 

322 OAlSiO

MgOCaO
Mz

+
+=  (1) 

 
Je-li Mz < 1 jedná se o strusky kyselé (využití jako kamenivo do betonu), při Mz > 1 se 

jedná o strusky zásadité (složka pojiva v cementu). 
 
Dalším kritériem pro posuzování kvóty vysokopecních granulovaných strusek je index F, 

který navrhl Keil. Ten zohledňuje i vliv obsahu CaS a MnO ve struskách a počítá se ze 
vztahu: 

 

MnOSiO

OAlMgO0,5CaSCaO
F

2

32

+
+⋅++

=  (2) 

 
Podle tohoto kritéria je struska zařazována do 3 kategorií: 

F < 1  struska nevhodná pro výrobu portlandských struskových cementů, 
F = 1,5 - 1,9 struska dobré kvality, 
F > 1,9  struska velmi dobré kvality. 

 
K hodnocení vlastností vysokopecních strusek pro výrobu směsných cementů jsou 

v literatuře uváděny i další vztahy a kritéria [34], např. vztahy (3 – 5): 
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Podmínkou pro vhodné latentně-hydraulické vlastnosti vysokopecní strusky je její 

rentgenoamorfní stav, samozřejmě za předpokladu vhodného chemického složení [6]. 
 
V kyselých struskách jsou hlavními minerály: 
 Anortit  - CaO.Al2O3.2SiO2, 
 Diopsid - CaO.MgO.2SiO2. 
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Hlavními minerály v zásaditých a neutrálních struskách jsou: 

 Gehlenit - 2CaO.Al2O3.SiO2, 
 Akermanit - 2CaO.MgO.2SiO2, 
 Melilit - tuhý roztok gehlenitu a akermanitu, 
 Merwinit - 3CaO.MgO.2SiO2, 
 Belit - 2CaO.SiO2, 
 Wollastonit - CaO.SiO2. 
 

Při pomalém ochlazování přechází zásadité strusky do krystalického stavu a hrozí zde 
nebezpečí silikátového rozpadu strusky, což je ve své podstatě modifikační přeměna C2S 
(nejrychleji tato přeměna probíhá při teplotě 675 °C), která je provázena zvětšením objemu 
konečného produktu cca o 10 % a snížením objemové hmotnosti [6]. 

 
U kyselých tavenin při jejich chlazení poměrně rychle narůstá jejich viskozita, takže zde 

nejsou tak vhodné podmínky pro vznik krystalické struktury. 
 
U strusek může dojít dále k železnatému a manganatému rozpadu. Železnatý rozpad 

způsobuje FeS obsažený ve strusce. Ve vlhkém prostředí dochází k oxidaci Fe2+ na Fe3+ za 
současného vzniku síranu železnatého i železitého. Objem produktů reakce se zvětšuje až 
o 40 %. Manganatý rozpad – mechanismus je obdobný jako u železnatého, ale způsobuje ho 
MnS. I zde dochází ke zvětšení objemu vzniklého produktu – Mn(OH)2, což může mít za 
následek rozpad strusky [6]. 

 
Nebezpečí rozpadu granulovaných strusek spočívá v tom, že procesy vedoucí k jejich 

rozpadu jsou velice pomalé. Negativním faktorem při využívání strusek je jejich 
rekrystalizace. Vzniká gehlenit, akermanit a další fáze. To má za následek zhoršování 
fyzikálně-mechanických vlastností produktů z nich vyrobených [6]. 

 

Struska jako příměs do betonu  

Uplatňuje se jako příměs do betonu s pucolánovými a latentně-hydraulickými vlastnostmi 
(typ II [2]). Příměs typu II je nezbytnou složkou pro výrobu vysokohodnotných betonů, jako 
je samozhutnitelný či vysokopevnostní beton. Z důvodu širokého uplatnění vysokopecní 
strusky při výrobě betonů je nezbytné si ověřit, jak ovlivňuje kompatibilitu 
superplastifikačních přísad a cementů s různým obsahem vysokopecní strusky. U strusky se 
vyvíjí pevnost mnohem rychleji, než u většiny popílků [5]. Struskové pasty zpočátku 
negenerují vyšší teploty, ale v pozdějších stádiích hydratace dodávají více tepla než OPC 
pasty. Takový rozdíl může být připsán reakci strusky. U past obsahujících mikrosiliku toto 
chování probíhá ještě dříve, než u past obsahujících strusku [30]. Struska a popílek v cementu 
reagují obecně pomaleji než křemičité úlety [30]. 

 
Částečná náhrada strusky může snižovat počáteční pevnost, ale zvyšuje dlouhodobou 

pevnost, mikrostrukturu a trvanlivost. Nicméně, hydratace strusky je mnohem více citlivá na 
teplotu než portlandský cement a vývoj pevností za standardních podmínek dozrávaní (20 °C) 
je podstatně pomalejší, než u portlandského cementu [26]. 
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Struskou je možné nahradit až 60 % cementu. Při vyšší hodnotě náhrady dochází ke 
snížení pevností [19]. 

 

Vysokopecní granulovaná struska jako součást cementu 

Vysokopecní granulovaná struska je pro výrobu směsných cementů běžně používána od 
roku 1945. Stejně jako u portlandských cementů i u struskoportlandských cementů dochází se 
vzrůstajícím měrným povrchem k nárůstu jejich pevností. V závislosti na druhu a složení 
strusky se tento nárůst projevuje buď v počátečním období tvrdnutí cementu, nebo dochází 
k nárůstu až dlouhodobých pevností. Dle ČSN EN 197 – 1 [2] se vysokopecní struska používá 
jednak jako vedlejší složka (do 5 % hm. č.) pro výrobu CEM I či jako základní složka pro 
výrobu CEM II/A-S resp. CEM II/B-S, CEM III a CEM V – cementů [34, 37]. Tyto cementy 
jsou odolné vůči útokům – mořské vody, síranů a dalších agresivních činidel [37]. 

 

Vysokopecní struska jako samostatný alkalicky aktivovaný materiál 

Struska je sekundární surovina, jejíž alkalickou aktivací může být dosaženo materiálu, 
jehož výroba není energeticky náročná a ve srovnání s portlandským cementem produkuje 
méně CO2, méně hydratačního tepla, dosahuje vyšších pevností v počátečních fázích 
a vykazuje výbornou odolnost v agresivních médiích [22]. 

 
Alkalicky aktivované struskové cementy s obsahem granulované vysokopecní strusky byly 

poprvé použity Glukhovskym a patentovány v roce 1958 [38, 39]. 
 

Výhody a nevýhody použití strusky 

Při použití strusky dochází kromě již dříve zmíněných zlepšení vlastností také ke zvýšení 
tepelné odolnosti betonu [40]. Cementy se struskou a popílkem mohou být vhodné pro 
silniční náspy a dálnice [36]. Hustota cementu stabilizovaného směsí popílku se struskou je 
poměrně nízká. To je výhodné při konstrukci lehkých náspů přes měkce stlačitelné půdy [36]. 
Struska také zvýší hutnost betonu. Normálně se zvýšením w/c dochází ke snížení hutnosti 
a tím i pevnosti [35], ale struska reaguje na velmi hustou strukturu (tato struktura je hustější 
než při použití MK [20]. Alkalickou aktivací může být dosaženo kvalitního materiálu. 

 
Nevýhodou je zvýšení množství potřebné vody z důvodu zvýšení reaktivity systému a stále 

vzrůstající cena [19]. 
 
Popílky 

Nejběžnější pucolánickou příměsí je elektrárenský popílek, vznikající při spalování 
práškových fosilních pojiv. 

 
Popílků je mnoho druhů a mohou být klasifikovány také podle jejich původu jako: popílek 

ze spalování uhlí, popílek ze spalování tuhého komunálního odpadu, rýžových slupek nebo 
pšeničné slámy [31]. 

 
Speciálním druhem popílku jsou tuhé zbytky fluidního spalování uhlí, které vznikají ve 

fluidních topeništích spalováním uhlí spolu s mletým vápencem při teplotě 850 °C. Ve 
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vzniklém hrubším ložovém popelu a jemnějším popílku z odlučovačů je síra vázána jako síran 
vápenatý (anhydrit). Jistý přebytek vápence se přemění na měkce pálené volné vápno. Fluidní 
popílky vykazují spontánní hydrataci a se superplastifikátorem dosahují 28 denní pevností až 
přes 50 MPa i bez dalších aktivujících příměsí. Hlavními produkty hydratace jsou ettringit 
a C-S-H fáze [3]. 

 

Klasifikace popílků 

Rozdíly ve složení oxidů FA mohou být základem jejich klasifikace. 
V práci [31] byla navržena následující klasifikace: 

– křemičitanový popílek  (SiO2 > 40 %, Al2O3 < 30 %, CaO < 10 %, SO3 < 4 %), 
– aluminátový popílek  (SiO2 > 40 %, Al2O3 > 30 %, CaO < 10 %, SO3 < 3 %), 
– vápenatý popílek   (SiO2 > 30 %, Al2O3 < 30 %, CaO > 10 %, SO3 > 3 %). 

 
EN 197 – 1 [2] klasifikuje směsné cementy s popílkem na CEM II/A-V, CEM II/B-V, 

CEM II/A-W a CEM II/B-W podle obsahu popílku mezi 6 a 20 % resp. mezi 21 a 35 % 
popílku. Popílky také mohou být použity pro výrobu pucolánových cementů CEM IV 
a směsných cementů CEM V. Po chemické stránce mohou být různé popílky zařazeny do 
širokých skupin. Například podle ČSN EN 197 – 1 jsou rozeznávány typy V 
(silikátové) a W (vápenaté). ASTM rozeznává dva typy popílků, které mohou být použity jako 
minerální příměsi v betonu z portlandského cementu: třída F a třída C. Popílky třídy F jsou 
obvykle produkovány v elektrárnách spalujících antracit nebo extrakty. Na druhé straně 
popílky třídy C vznikají při spalování lignitu nebo bitumenů. Tyto popílky se vyznačují 
vysokým obsahem vápníku [3, 6, 27]. 

Ve Francii jsou popílky rozděleny do tří skupin: siliko-aluminátová skupina, která 
odpovídá hlavně třídě F podle ASTM, siliko-kalcitová skupina, která většinou odpovídá třídě 
C, a sulfo-kalcitová skupina, která se vyznačuje vysokým obsahem síry a vápníku současně 
[3, 27]. 

 

Vlastnosti popílků 

Pucolánové vlastnosti a hydraulicita jsou nejvíce závislé na obsahu amorfní (skelné) fáze 
[27] a dostupnosti vápna v popílku [36]. Popílky přimíchané k portlandskému cementu 
ovlivňují hydratační reakci zpožděním výskytu druhého vrcholu na kalorimetrické křivce 
a snížením intenzity uvolněného tepla ve srovnání s cementovou pastou. To vede 
k celkovému snížení tepla uvolněného při zahájení hydratačních reakcí. Nicméně v prvních 
několika hodinách (do 12 h) může být vyšší celkové množství uvolněného tepla. Zahrnutí 
popílku zrychluje hydrataci alitu a dochází ke zvýšení obsahu potřebné vody. Toto zvýšení 
má za následek prodloužení doby zpracovatelnosti [27]. Při použití FA se prodlužuje indukční 
doba, což znamená, že hydratační produkty (formování silikátových fází) se tvoří pomaleji 
než v případě čisté cementové pasty [31]. Protože pucolánová reakce je mnohem pomalejší 
než reakce, k nimž dochází během hydratace cementu, FA se chovají víceméně jako inertní 
materiál primárně sloužící jako zárodek pro precipitaci Ca(OH)2 a C-S-H pocházejících 
z hydratace cementu [41]. Počáteční nižší aktivitou popílku se vysvětluje fenomén snížení 
pevností cementových kompozitů v raném období [31]. Prodlení a zrychlení reakcí závisí 
hlavně na typu portlandského cementu. Změna velikosti uvolněného tepla závisí na typu 
použitého popílku a je výraznější se zvyšující se náhradou cementu. Při nahrazení pod 10 % je 
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tento vliv téměř nepatrný [31]. Pucolánová aktivita FA se projevuje po 7 a 28 dnech, ale ne za 
2 dny [27]. 

 
Pokud popílek obsahuje vyšší množství síranů, může dojít ke zvýšené tvorbě ettringitu, což 

může vézt ke vzniku mikronapětí, pokud se AFt vytváří po tuhnutí cementu. Takzvaná 
zpožděná formace a krystalizace ettringitu může být doprovázena rozšířením tvorbou 
mikrotrhlinek v cementové matrici a v důsledku toho se může snižovat trvanlivost  
kompozitu [31]. 

 
Fyzikálně-chemické vlastnosti FA závisejí na mnoha faktorech, jako jsou: druh 

spalovaného paliva, druh pece, způsob odsíření plynu a dalších vlastnostech, které nakonec 
různým způsobem ovlivňují jejich chování v cementovém systému. 

 
Nelze ale zapomínat, že činnost popílku nezávisí pouze na chemickém složení, fázovém 

složení, granulometrii, ale také na jiných faktorech, jako jsou: teplota, vytvrzovací podmínky, 
vodní součinitel a další [31]. 

 
Může nastat problém s kompatibilitou. Například reakce FA/F vyžaduje vysokou alkalitu 

pórového roztoku. Alkalita se snižuje, pokud je SF nebo struska přítomna ve směsi. Z toho 
vyplývá, že reaktivita FA v takové směsi je snížena. Jindy zase může kombinace přísad 
napomoci k lepšímu účinku složek [5]. 

 

Koncepce k-hodnoty pro popílek podle ČSN EN 450 [42] 

Při aplikaci popílků nebo mikrosiliky dochází ke změně potřebného množství vody. 
Z tohoto důvodu je potřeba změnit výpočet vodního součinitele. K tomuto účelu byla podle 
ČSN EN 450 [42] zavedena koncepce k-hodnoty. 

Maximální množství popílku, které lze uvažovat u koncepce k-hodnoty, musí vyhovovat 
požadavku hmotnostního poměru: 

 
� Popílek/cement ≤ 0,33. 

 
Jestliže se přidává větší množství popílku, pak se přebývající část nemůže brát v úvahu pro 

výpočet součinitele voda/(cement + k x popílek) ani pro minimální obsah cementu. 
Pro beton obsahující cement druhu CEM I, CEM II, CEM III podle EN 197 – 1 [2] je 

dovoleno použít následujících hodnot k: 
 

� CEM 32,5 k = 0,2. 
� CEM 42,5 a vyšší k = 0,4. 

 
Hodnota k = 0,2 se používá pro cementy CEM II/A-S, CEM II/B-S, CEM III A. 
Minimální obsah cementu se může snížit maximálně o množství k x (minimální obsah 

cementu – 200 kg·m-3), avšak množství (cement + popílek) nesmí být menší než je minimální 
obsah cementu požadovaný v ČSN EN 206 – 1[42]. 
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Využití popílků 

Je možné použít i více jak 50 % FA a vyrobit kvalitní beton [43]. V pozdější době 
ošetřování je možné u betonu s FA dosáhnout pevností vyšších než 100 MPa [43]. V současné 
době pouze asi 35 % prodokovaného FA najde své využití v komerčních aplikacích jako je 
příměs do betonu, výplň asfaltu, lehčící agregáty, výroba cihel atd. [36]. V České republice je 
tímto způsobem využíváno pouze velmi malé množství [44]. 

 
Mikrosilika (SF) 

Křemičité úlety (mikrosilika) jsou produktem při výrobě feroslitin nebo elementárního 
křemíku [22, 37]. Mají vysokou rychlost rozpouštění pro pucolánovou reakci [41]. Jde 
o kulovité částice amorfního oxidu křemičitého (siliky), o rozměrech okolo 0,1 µm, tedy až 
o dva řády menší než u portlandského cementu. Obsah SiO2 v křemičitých úletech kolísá 
v závislosti na typu produkované slitiny. Čím vyšší je obsah křemíku ve slitině, tím vyšší je 
obsah SiO2 v křemičitém úletu. 

 
Z křemičitého úletu, který byl původně považován za průmyslový odpad se stal velmi 

žádaný výrobek, u kterého poptávka neustále roste. V důsledku toho je tento produkt poměrně 
drahý. Levnější křemičitý úlet je k dispozici ve formě spíše tmavě šedého prášku. Je možnost 
použít i srážené SF z bílého křemene, ale jsou mnohem dražší [45]. 

SF byly poprvé použity v roce 1969 v Norsku, ale systematicky začaly být používány 
v Severní Americe a Evropě na počátku 80. let 20. stol. [46]. Podle EN 197 – 1 [2] mohou být 
použity pro výrobu portlandského cementu s křemičitým úletem CEM II/A-D obsahujícího 
6 – 10 % křemičitého úletu a pucolánového cementu CEM IV/A a CEM IV/B.  

 
Účinek křemičitých úletů na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti betonu nespočívá 

pouze v rychlé pucolánové reakci, ale velmi výrazný je také fyzikální účinek částic 
křemičitých úletů, který je znám jako filer. Velmi jemné mikročástice mohou vyplňovat 
prostor mezi hrubšími zrny cementu, pokud ovšem jsou dobře dispergovány v přítomnosti 
vhodného přídavku SP (obr. 4), což umožňuje snížení vodního součinitele a dosažení hutnější 
mikrostruktury o vyšších pevnostech [13]. Působí jako přirozená místa zárodků Ca(OH)2, 
reaguje s hydratací vzniklým portlanditem a zabraňuje reakcí alkálií s kamenivem. Z důvodu 
velkého množství nukleačních míst pro precipitaci hydratačních produktů se urychlí reakce 
a dojde k tvorbě menších CH krystalů [5]. Následkem extrémně malých rozměrů částic úletů 
se výrazně redukuje jak vnitřní, tak vnější odměšování vody v betonové směsi. To je 
z hlediska mikrostruktury velmi důležité, neboť se díky tomu zásadně mění mikrostruktura 
tranzitní zóny mezi cementovou pastou a zrny kameniva, případně cementovou pastou 
a výztuží (Goldman a Bentur 1989 [3]). Tato tranzitní zóna je kompaktnější než u betonů, 
které neobsahují křemičité úlety [46, 47]. Ve směsích s velmi nízkým vodním součinitelem, 
které jsou jinak zcela lepivé, mají křemičité úlety ztekuťující účinek [5]. Toto reologické 
chování není zcela vysvětleno, ale bývá přirovnáváno k účinku kuličkových ložisek. Částečky 
křemičitých úletů také vytěsňují vodu z mezer mezi flokulovanými cementovými zrny, a tak 
roste podíl vody pro ztekucení betonu [3]. 

 
V literatuře [21] bylo publikováno, že Kurdowski a kolektiv se zabývali hydratačním 

chováním C3S se silikou. Dochází ke zkrácení indukční periody. Jimi navržený hydratační 
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model uvažuje o kvazi-stacionární vrstvě v kapalné fázi přesycené Ca2+ ionty v okolí 
vysušeného C3S zrna. Snížení koncentrace iontů vápníku v roztoku zrychluje reakci C3S 
s vodou. Pozorovali značný nárůst prvního vrcholu a snížení velikosti druhého hydratačního 
vrcholu. Wu a kol. rovněž studovali hydratační reakce C3S v přítomnosti různých koloidních 
oxidů křemičitých. Došli k závěru, že první reakce závisí pouze na ploše křemenu v systému. 
Rovněž přítomnost malého množství křemene může zrychlit hydrataci C3S, hlavní složku 
portlandského cementu, čímž se zvyšuje nárust počátečních pevností. V kontrastu s výsledky 
získanými Kurdowskim je hodnota druhého hydratačního maxima stejná [21]. Navíc oznámili 
prodloužení před-indukční periody, ale zkrácení indukční periody a včasnější rehydrataci C3S. 
Jejich vysvětlení bylo, že tvorba C-S-H bude spíše na povrchu siliky než na povrchu C3S. 
Povrch C3S zůstává relativně čistý, dokud nezreagují všechny částice křemene v jeho 
blízkosti. Počáteční rychlé rozpuštění C3S bude tedy trvat déle, pokud uvolněné ionty reagují 
s oxidem křemičitým. Indukční perioda je podle jejich předpokladů zkrácena, protože max. 
koncentrace OH- je dosaženo dříve. Po skončení indukční periody dochází normálně 
k precipitaci C-S-H na povrchu C3S [21]. 

 
V literatuře [13] bylo publikováno, že po třech dnech a při přídavku 5 – 10 %, je 

retardována hydratace C3A. Dochází ke zrychlení hydratace alitu po více než 28 dnech 
a zlepšuje se hydratace βC2S během prvních 28 dní [13]. 

 
Při použití SF dochází k akceleraci vývinu tepla v raném stádiu hydratace. Tento vliv roste, 

do určité hranice, se zvýšením přídavku. Vysoký specifický povrch křemičitých úletů byl 
označen jako příčina zvýšení tepelného efektu hydratace portlandského cementu. Ke zvýšení 
tohoto efektu přispívá také pucolánická reakce probíhající v prvních dnech hydratace [13]. 
Množství tepla uvolněné na gram cementové pasty s křemičitým úletem může bohatě 
překročit množství tepla uvolněného příslušnou čistou pastou [5, 13]. Vysoký povrch také 
zvyšuje množství potřebné vody a superplastifikátoru. Využití je omezeno v důsledku 
vysokých nákladů na SF a samotný superplastifikátor [5]. 

 

Koncepce k-hodnoty pro křemičitý úlet podle prEN 13263:1998 [42] 

Maximální množství křemičitého úletu, které lze vzít v úvahu pro výpočet vodního 
součinitele a pro výpočet obsahu cementu musí vyhovovat požadavku hmotnostního poměru: 

 
� Křemičitý úlet/cement ≤ 0,11. 

 
Jestliže se přidává větší množství křemičitého úletu, pak se přebývající část nesmí brát 

v úvahu při koncepci k-hodnoty. 
Pro beton obsahující cement druhu CEM I podle EN 197 – 1[2] je dovoleno použít 

následujících hodnot k: 
 

� Pro určený vodní součinitel ≤ 0,45 k = 2,0. 
� Pro určený vodní součinitel > 0,45 k = 2,0. 

 
S výjimkou pro stupně vlivu prostředí XC a XF podle ČSN EN 206 – 1[42], kdy k = 1,0. 
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Množství (cement + k x křemičitý úlet) nesmí být menší než je minimální obsah cementu, 
který je požadován pro příslušný stupeň vlivu prostředí. Minimální obsah cementu nesmí být 
snížen více než o 30 kg·m-3 betonu použitého pro stupně vlivu prostředí, které vyžadují 
minimální obsah cementu ≤ 300 kg·m-3. 

 
V současné době je vzhledem k vyšším cenám mikrosiliky hledána náhrada. Vhodné se 

jeví například použití metakaolinu [11] nebo ultrajemně mletých křemičitých popílků. 
 

 
Obrázek 4: Zaplnění prostorů mezi zrny cementu křemičitým úletem (H. Bache) [3] 

 

Výhody a nevýhody použití SF 

Na rozdíl od strusky a popílku jsou reakce mikrosiliky poměrně rychlé [30]. Kromě jiného 
upravuje také míru smrštění, vazbu s ocelovou výztuží či odolnost výztuže vůči korozi. 
Nicméně s přidáváním křemičitého úletu do betonu jsou spojeny některé nepříznivé 
vlastnosti, jako je ztráta rozlivu a snížení ohebnosti [46]. Ztráta rozlivu je významnější spíše 
pro malé w/c (0,25), pro větší w/c (0,35) není ztráta tak výrazná a snižuje se s množstvím SF 
[36]. U cementových past může dojít ke snížení pevnosti. Toto snížení může být z nedostatku 
vody ve směsi, čímž může dojít k omezení pucolánové reakce, a tím ke snížení pevnosti 
cementu. Naopak pevnost malt vzrůstá. Bez křemičitého úletu je pevnost v tlaku pasty větší 
než pevnost malty, ale s křemičitým úletem je pevnost pasty menší než pevnost malty, v níž je 
pouto mezi agregáty a cementovou matricí mnohem silnější, mezifázová vrstva je méně 
porézní a pasta je kompaktnější [46]. Maximální pevnost byla zaznamenána u náhrady 15 % 
portlandského cementu [5, 37, 46]. Při použití SF v kombinaci s jinými složkami dochází 
velmi často k synergickému účinku a významnému zlepšení vlastností [37]. 

 
Metakaolin (MK) 

Metakaolin je materiál vytvořený z přírodní suroviny kaolinitu (Al2O3.2SiO2.2H2O) jeho 
kalcinací při teplotách mezi (650 – 800 °C) [20, 48]. 

 



 28 

Jíly obsahující více než 35 % kaolinitu lze přímo zpracovávat jako pucolánová aditiva 
pomocí tepelné aktivace [49]. Transformují se krystalické fáze (kaolinit) do 
dezorganizovaných fází (metakaolin). Dehydroxylací a dezorganizací kaolinitu vzniká 
reaktivní příměs s pucolánovými vlastnostmi [17]. 

 
Výrobní proces je pečlivě kontrolován kvůli dosažení MK o co nejvyšší čistotě.  Jedná se 

o přechodnou, metastabilní fázi. Na rozdíl od minerálu kaolinitu se metakaolin vyznačuje 
málo výraznou krystalickou strukturou podobnou kaolinitu – spíše má amorfní charakter 
a projevuje se zde i částečné zhutnění zapříčiněné dehydratací původního materiálu [50]. 

 
V práci [17] bylo publikováno, že Andriolo a kolektiv dokázali, že pucolánová reaktivita 

MK je větší než FA, strusky i SF. Reakce MK s hydráty cementu je rychlejší, protože MK má 
volnější mikrostrukturu po tepelné aktivaci při teplotě 800 °C (při vysoké teplotě se uvolní 
chemicky vázaná voda v kaolinu a při opětovaném setkání s vodou její molekuly reagují 
s MK snadněji) [20]. 

 
MK reaguje hlavně s portlanditem z hydratace cementu v přítomnosti vody. Výsledné 

hydratované fáze jsou C-S-H gel, aluminosilikátové hydráty (C2ASH8) a krystalické 
aluminosilikátové hydráty jako C4AH13 a C3AH6. Krystalická forma záleží hlavně na poměru 
MK/CH a teplotě. Přehled produktů reakce je vidět v tabulce 3 [17]. 
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Tabulka 3: Přehled hydratačních produktů při použití MK [17] 

 
 
Chemické složení metakaolinu není tak moc proměnné jak je tomu u vysokopecních 

strusek [6]. Zastoupení jednotlivých chemických složek bývá obvykle v následujících 
rozsazích (% hmotnosti): 

 
Tabulka 4: Chemické složení metakaolinu [6] 

CaO 0,25 – 0,30 % 

SiO2 51 – 53 % 

Al 2O3 40 – 42 % 

MgO 0,35 – 0,40 % 

Fe2O3 1,2 – 1,4 % 

TiO2 0,7 – 0,75 % 

K2O + Na2O 1,35 – 1,45 % 

Další nestanovené oxidy  0,50 % 
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Použití metakaolinu 

Metakaolin je ve světě využíván ve stavebnictví jako částečná náhrada cementu a důležitá 
složka architektonických betonů (atraktivní barevné odstíny [49]), ale jeho uplatnění je velmi 
omezené v důsledku relativně vysoké výrobní ceny. Předností částečné náhrady cementu 
metakaolinem je zvýšená mechanická pevnost (dochází spíše k ovlivnění tlakové pevnosti 
[49]) hlavně v prvních fázích hydratace i u hotových betonových výrobků (po 28 dnech až 
o 20 % − použití ve vysokopevnostních betonech, High Strength Concrete, HSC) [48], jejich 
výrazná odolnost proti působení chemicky rozpustných látek (snížení na polovinu) a dále také 
zvýšení odolnosti proti průsaku tlakové vody. Zvýšení pevnosti je pozorováno už po jednom 
dni. Po 14 dnech dochází ke snížení pevnosti zřejmě kvůli reakci MK s portlanditem. Podle 
výsledků [48] je optimální náhrada 15 % MK. Tlaková pevnost betonů s MK bývá dokonce 
vyšší než pevnost betonů s SF [51]. 

 
Vzhledem k reaktivitě metakaolinu s vápenným hydrátem dochází k zamezení výkvětů 

volného vápna. Dále je metakaolin používán také jako provzdušňující přísada, což je 
požadováno u betonů, u nichž je nutná vysoká mrazuvzdornost. Všechny uvedené přednosti 
aplikace metakaolinu zvyšují životnost betonových směsí [52]. Metakaolin také snižuje 
autogenní smrštění, které klesá se zvyšující se dávkou MK. Podle výsledků [48] dochází 
k tomuto snížení převážně díky pucolánové reakci MK [49]. Vločkovité částice metakaolinu 
způsobují lepší posuv hrubých cementových částic, a tedy usnadnění toku systému. Na 
druhou stranu při použití MK je potřeba většího množství vody, podobně jak je tomu u SF, ale 
lze to ovlivnit přídavkem strusky [20]. Dále metakaolin zlepšuje morfologii tranzitní zóny 
mezi cementovou matricí a povrchem kameniva. Přídavkem dochází k urychlení hydratačního 
procesu cementu díky intenzivní pucolánové reakci a většímu počtu krystalizačních  
center [49]. 

 
Speciálně umletý křemičitý písek (SUK) 

Mleté písky jsou vyráběny suchým mletím (tj. v proudu vzduchu) v neželezném prostředí 
a tříděním za použití větrných třídičů. Surovinou je upravený křemičitý písek s obsahem SiO2 
vyšším než 99 %. Zbývající část tvoří převážně sloučeniny Al2O3, Na2O + K2O, Fe2O3, 
CaO + MgO. Čistota mletých křemenů, zrnitost, chemická netečnost a tvrdost činí tyto písky 
vynikající surovinou pro keramické smalty, glazury, jako plnivo umělých hmot, na výrobu 
speciálních maltových směsí, obkladových lepidel, ve sklářském průmyslu na výrobu 
skelného vlákna a ve slévárenství na formy. Písky se dodávají nejčastěji vlhké po praní 
a sušené [53]. Použitím SUKu dochází ke zvýšení spíše tlakových než ohybových  
pevností [45]. 

 
Bauxit 

Bauxit je směsicí několika minerálů zahrnující hydroxidy hliníku, gibbsit (Al(OH)3), 
böhmit, diaspor (oba AlOOH), dihydrát oxidu hlinitého (Al2O3.2 H2O) a oxidy železa. Kromě 
toho také obsahuje v menším nebo stopovém množství i další sloučeniny jako goethit 
(FeO(OH)), křemen (SiO2), rutil (TiO2) a kaolinit (Al2Si2O5(OH)4) [54]. 

Většinou se dříve klasifikoval jako minerál, ale současná literatura uvádí bauxit jako 
horninu. Svůj název dostal podle vsi Les Baux-de-Provence v jižní Francii [55]. 
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Bauxit je nejčastěji červený až červenohnědý, ale často bývá nepravidelně zbarvený. 
Vytváří celistvé, zrnité, porézní či zemité agregáty [56]. Vzniká chemickým zvětráváním 
a rozpadem hornin (tzv. laterizace), které obsahují silikáty hliníku v suchozemském prostředí. 
Obvykle bývá doprovázen dalšími příměsemi na bázi oxidů křemíku, titanu, železa a dalších. 
Nejčastěji je jeho vznik spojen s tropickým podnebím, kde prudké srážky mají na svědomí 
vyluhování rozpustných silikátů z hornin a zanechává na místě pouze minerály hliníku 
a železa, jelikož se jedná o nejméně mobilní prvky. Jejich hydroxidací a oxidací vytváří směs, 
která se nazývá právě bauxit. Bauxity vznikají převážně z vápencových hornin (tzv. terra 
rosa). Obsah oxidu hlinitého často dosahuje až 50 % [57]. 

Vedle vzniku v tropech mohou bauxity vznikat i vyluhováním z hornin magmatického, 
metamorfovaného i sedimentárního původu [55]. 

Jako kamenivo bývá použitý tavený bauxit (vznik kalcinací) vykazující relativně vysoké 
pevnosti. Obsah mikrokameniva výrazně ovlivňuje užitné vlastnosti čerstvého i ztvrdlého 
betonu. Hutná mikrostruktura o nízké pórovitosti činí kompozit odolný vůči chemické korozi 
a zajišťuje jeho dlouhodobou stálost, která je dnes jedním z hlavních požadavků [57]. 

Největší množství bauxitu se těží v USA, Rusku, Kanadě, Austrálii a Číně. Tyto země jsou 
i hlavními producenty hliníku [56]. 

 
 

3.2 SUPERPLASTIFIKÁTORY 
3.2.1 Použití SP 

V současné době si bez použití superplastifikačních přísad nelze představit efektivní 
výrobu betonu. Plastifikátory mohou být použity pro [58]: 

1. zvýšení zpracovatelnosti beze změny ve složení směsi a ostatních 
charakteristikách, 

2. snížení množství potřebné záměsové vody a vodního součinitele, čímž dochází ke 
zvýšení pevnosti a odolnosti, 

3. snížení množství potřebného cementu, což vede k šetření cementem, snížení 
creepu, smrštění a teplotních rázů způsobených zahříváním při hydrataci cementu. 

 
Použití plastifikačních přísad se odráží ve změně mnoha vlastností. Hlavní rozdíl mezi 

plastifikátory a superplastifikátory je v dávce potřebné pro dostatečný efekt [58]. 
 
Nejdůležitější faktory při aplikaci SP jsou tyto [59]: 

správný druh a správná dávka SP ve směsi, 
výhodný w/c směsi, 
kontrolovaný přídavek sulfonovaných SP, 
specifický povrch všech komponent ve směsi. 

 
Velkou výhodou superplastifikátorů je, že malé množství chemikálie může výrazně 

ovlivnit konzistenci cementových past a betonů. Konzistence suspenze portlandského 
cementu ve vodě závisí ve velké míře na prostorovém přerozdělení částic. Pokud jsou tyto 
částice nahromaděné, bude směs kašovitá. Cementové částice jsou flokulovány (vysráženy) 
ve vločkách, a tak tvoří velké částice. Na druhé straně, pokud jsou částice rozmístěny 
v prostoru a je kolem nich dostatečné množství vody, dojde k pohybu celé směsi a každá 
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částice se může pohybovat kolem ostatních. Voda je zde proto, aby snižovala tření a směs tím 
byla tekutá. Na tomto principu fungují plastifikátory a superplastifikátory: zabraňují 
vzájemnému „nalepování“ částic na sebe, a tak systém deflokulují [6]. 

 
Deflokulací systému dochází k podstatnému snížení vodního součinitele při zachování 

stejné konzistence čerstvého betonu nebo umožnění dosažení řídké konzistence bez zvýšení 
obsahu záměsové vody [11]. Díky dosažené hutné mikrostruktuře ztvrdlého betonu lze 
dosáhnout nejen mnohem vyšších pevností, ale také zlepšení mnoha dalších vlastností: 
trvanlivost, odolnost proti agresivním látkám v prostředí, vysoký modul pružnosti, nižší 
permeabilita, odolnost proti zmrazení [3, 22]. 

 
Pro úspěšnou aplikaci superplastifikátoru je velmi důležitý jeho správný výběr. Vždy je 

třeba zhodnotit, zda daný SP poskytuje beton požadovaných užitných vlastností. Chemické 
přísady hrají v moderní technologii betonu velmi důležitou roli, dosti často bývá 
zdůrazňováno, že vývoj nových přísad je mnohem důležitější než vývoj nových cementů [14]. 

 
Aplikace superplastifikátorů je velmi příznivá z hlediska ekologického 

i ekonomického [22], jelikož umožňují ve větší míře použití materiálů nahrazujících 
portlandský cement. Dochází tak ke  snížení ceny a navíc k šetření nenahraditelných 
přírodních zdrojů při použití druhotných surovin jako nahrazujících materiálů. Snaha je 
především najít a nabídnout řešení umožňující dosažení méně energeticky náročné výroby, 
a tím také ekonomičtějších výsledků při výrobních procesech. 

 
3.2.2 Složení a struktura SP  

Mezi první plastifikátory  uvedené na trhu patřily lignosulfonáty (LS) [58, 60, 61] (obr. 5) 
připravené ze sulfitových výluhů po chemickém zpracování dřeva. Objevily se již ve třicátých 
letech, ale u nás byly zaváděny až v letech padesátých (plastifikátor S) [11]. Tyto 
plastifikátory redukovaly množství přidávané vody o 5 – 10 % a umožňovaly vyrobit 
beton, jehož tlaková pevnost byla vyšší než pevnost v té době běžných betonů [3]. 
Lignosulfonáty se značně lišily ve složení a čistotě, což vedlo ke značným rozdílům při jejich 
použití. Navíc měly silnou tendenci k provzdušnění betonu, zpožďovaly tuhnutí a obsahovaly 
jistý obsah sacharidů [62], což znemožňovalo jejich použití ve větších dávkách. Modifikovaná 
forma (zbavená cukrů) lignosulfonátů (MLS)  je velmi důležitou součástí novějších SP [58]. 

 

 
Obrázek 5: Molekula lignosulfonátu (LS) [58] 

 
Po čtyřiceti letech přišly na trh syntetické makromolekulární sloučeniny, které jsou známé 

jako superplastifikátory . Jejich přídavkem se zlepší nejen pevnost, ale i řada dalších 



 33 

vlastností, které byly již dříve zmíněny. S použitím SP již pro tyto betony nevyhovoval do té 
doby užívaný název vysokopevnostní betony, a tak byl zaveden název vysokohodnotné 
betony [3, 6]. 

 
První SP byly produkty kondenzace sulfonovaného naftalenu (PNS) nebo sulfonovaného 

melaminu s formaldehydem (PMS) (obr. 6 a 7). Absence sacharidů umožňuje jejich použití 
ve větších dávkách a tato činidla umožňují snížení vodního součinitele pod 0,3 [22]. Je 
překvapující, že betonářský průmysl začal těchto činidel využívat až koncem šedesátých let, 
přestože první patent na jejich výrobu byl udělen již v roce 1938. Nicméně v té době byly 
lignosulfonáty velmi levné a jejich vlastnosti dostačující pro výrobu betonů o tehdy běžných 
pevnostech 15 – 25 MPa. Nebylo tedy potřeba hledat plastifikátory s vyšším účinkem, které 
byly také dražší, takže se na ně do znovuobjevení koncem šedesátých let zapomnělo [3, 6]. 
Mitsui a kolektiv vyzkoušeli účinnost dvousložkového SP založeného na kombinaci SNF 
a kopolymeru obsahujícího sulfonové a karboxylové skupiny [58]. U tohoto SP bylo znatelné 
snížení ztráty rozlivu, což je jinak poměrně vážný problémem při použití těchto SP. Dalším 
možným problémem těchto SP je zpoždění tuhnutí při použití PNS. Při použití PMS 
k retardaci nedochází [3]. 

 
Obrázek 6: Polykondenzát naftalensulfonátu s formaldehydem (PNS) [58] 

 

 
Obrázek 7: Polykondenzát sulfonovaného melaminu s formaldehydydem (PMS) [58] 

 
Koncem devadesátých let se na trhu objevily nové polymery akrylátového typu, 

označované jako SP na bázi polykarboxylátů (PCP) (obr. 8). Nemusí obsahovat 
sulfoskupinu a dovolují snížit vodní součinitel cementové pasty (w/c) již při obsahu 
v desetinách % hm. pod hodnotu 0,25 při zachování prakticky stejné konzistence 
(zpracovatelnosti) po dobu 45 až 90 minut. To umožňuje přípravu hutných vysokohodnotných 
betonů o nízké pórovitosti a pevnostech přes 120 MPa a zejména samozhutňujících betonů 
(self-compacting concrete, SCC, [11, 63]). Ukázalo se, že optimální dávka těchto SP je asi 
poloviční až třetinová ve srovnání s PNS nebo PMS [3]. Tyto SP jsou také vhodné pro 
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přípravu mrazuvzdorných betonů [64, 65], betonů s vysokým obsahem popílků [66, 67], 
vláknobetonu [68-70] a stříkaného betonu [71]. V práci [72] bylo řečeno, že Uchikawa 
a kolektiv prezentovali, že k adsorpci PC na zrno cementu dochází přes karboxylovou skupinu 
[72]. Na efekt SP na bázi PCP při nízkém vodním součiniteli má zásadní vliv struktura [60, 
73, 74] (více viz níže). 

 

 
Obrázek 8: Molekula PCP s ethylenoxidovými postranními řetězci [58] 

 
Kopolymerní polykarboxylátové SP 

Collepardi a kolektiv studovali efekt ve vodě rozpustného kopolymeru kyseliny akrylové 
s esterem kyseliny akrylové (copolymer of carboxylic acrylic acid with acrylic ester, CAE) 
(obr.9). Koncentrace aktivních ingrediencí v komerčně dodávaném roztoku je menší než 
u PNS (30 % proti 40 %), přesto je při stejné dávce mnohem efektivnější. Po jednom dni byla 
pevnost připravených vzorků podobná, ovšem po delším časovém úseku byla vyšší u vzorků 
s CAE. Zpracovatelnost těchto vzorků byla vysoká i po několika hodinách, zatímco u vzorků 
s PNS byla již po třech hodinách minimální [58]. 

 

 
Obrázek 9: Molekula CAE [58] 

 
V práci [58] bylo pojednáno o tom, že Tanaka a kolektiv studovali efekt polykarboxylátů 

na ztrátu rozlivu. Použitý SP byl částečně příčně spojený kopolymer kyseliny akrylové 
a polyethylenglykol monoalkyletheru (Crooss – linked acrylic polymer, CLAP ) (obr. 10). 
Podle výsledků příčně spojený polymer hydrolyzuje v alkalickém vodném prostředí 
cementových past a mění se na akrylový polymer. Lze pozorovat jak sterický efekt, tak 
elektrostatický efekt působením záporně nabitých karboxylových skupin. Malá ztráta rozlivu 
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je způsobena vyčnívajícími bočními řetězci akrylového polymeru, které prodlužují disperzní 
efekt tohoto superplastifikátoru. Tyto SP jsou používány jako aktivní součásti novějších 
superplastifikačních přísad [58]. 

 

 
Obrázek 10: Molekula CLAP [58]. 

 
Mezi nejnovější patří SP na bázi aminodifosfonátu polyoxyetylenu (ADP) (obr. 11). 

Difosfonátová část molekuly se adsorbuje na zrno cementu a polyoxyetylenová část pak 
způsobuje deflokulaci, podobně jako superplastifikátory na bázi PCP, díky sterickému efektu. 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 11: Chemická struktura molekuly difosfonátu (ADP) [61] 

 
Přísady ovšem nejsou universálně použitelné a je potřeba dávat pozor na kompatibilitu 

cementu s minerálními přísadami. Problémy s kompatibilitou mohou nastat změnou průběhu 
hydratační reakce přidáním příměsi, nebo při adsorpci příměsi na zrno cementu. Při špatné 
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kompatibilitě dochází k problémům s konzistencí směsi a ztrátě zpracovatelnosti. Může také 
dojít k velkému zpomalení tuhnutí nebo naopak k falešnému tuhnutí [14] (obr. 12). 

 

 
Obrázek 12: Normální a falešné tuhnutí [14] 

 
Například při použití LS v kombinaci s popílky dochází ke ztrátě zpracovatelnosti velmi 

často, jelikož dochází k tvorbě velkého množství ettringitu. Reologické vlastnosti závisí 
především na složení a podmínkách přípravy. I malá změna ve složení nebo podmínkách 
přípravy může v konečném důsledku způsobit vzájemnou nekompatibilitu cementu se 
složkami a přísadami dané směsi [14]. 

 
3.2.3 Mechanismus adsorpce SP na povrch zrn pojiva resp. minerálních 

práškových komponent 

V alkalickém prostředí cementových suspenzí dochází k disociaci přísad a příslušné 
anionty –SO3

- resp. -COO- reagují s kationty na povrchu zrn minerálních složek (Ca2+, 
Al 3+, ...) za tvorby komplexních sloučenin. Část aniontů, které se nezúčastní reakce s kationty 
na povrchu zrn pojiva, udílí těmto částicím negativní náboj s následným deflokulačním 
efektem elektrostatických odpudivých sil [6]. 

 
Podle druhu superplastifikátoru můžeme pozorovat jednotlivé převládající mechanismy 

účinku: 
� U sulfonovaných SP obsahujících skupinu –SO3

- dochází k reakci 
s kalciumalumináty v PC, obdobně jako v případě síranového anionu uvolněného 
rozpouštěním přítomného sádrovce (viz níže). Na povrchu kladně nabitých částic 
trikalciumaluminátu dochází k tvorbě monomolekulární vrstvičky naadsorbovaného 
SP a nezreagované sulfoskupiny –SO3

- udílí částicím záporný náboj, obdobně jako 
u kalciumsilikátových fází PC, takže dochází k vzájemnému odpuzování částic 
stejného náboje a k dispergaci agregátů [6, 11]. 

� Nová generace SP na bázi polykarboxylátů obsahuje velké množství aniontů -COO- 
v molekule. Délka a rozvětvení řetězce makromolekuly má rozhodující vliv na 
sterický efekt, který určuje množství SP, které se může naadsorbovat na příslušný 
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povrch deflokulovaných částic [6, 11]. Podobný sterický efekt lze pozorovat také 
u SP na bázi aminodifosfonátů. 

� Dalším mechanismem jak působí SP je dispergace cementových částic pomocí 
snížení povrchového napětí záměsové vody [58]. 

� Technologie SP se neustále vyvíjí, a proto dnešní SP již většinou nepůsobí pouze 
jedním z těchto efektů, ale využívají kombinace obou efektů (např. SP na bázi 
polysulfonové kyseliny (obr. 13) [74]. 

 

 
Obrázek 13: Molekula SP na bázi polysulfonové kyseliny [74] 

 
Na obrázcích 14 až 17 jsou schématicky znázorněny procesy probíhající při kontaktu SP 

s povrchem částic cementu v systému: 

 
Obrázek 14: Adsorpce molekul superplastifikátoru Van der Walsovými a 

elektrostatickými silami [3] 

 
Obrázek 14 znázorňuje adsorpční mechanismus molekul superplastifikátoru na povrchu 

cementového zrna, které nese záporný náboj. Tuto adsorpci umožňují ionty Ca2+, které přešly 
do roztoku při částečném rozpuštění některých vápenatých fází z cementu [3]. 
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Obrázek 15: Náboj na povrchu částic cementu vyvolá mezi nimi odpudivé síly 
velkého dosahu [3] 

 
Obrázek 15 ukazuje elektrostatické odpuzování dvou zrn cementu, z nichž jedno je 

původně nabito kladně a druhé záporně. Tato jádra by se za normálních podmínek vzájemně 
přitahovala, kdyby ovšem nebylo molekul SP adsorbovaných na jejich površích. Je dobře 
známo, že naftalenové a melaminové SP fungují v podstatě stejným způsobem [3]. 

 

 
Obrázek 16: Sterické odpuzování mezi molekulami superplastifikátoru 

adsorbovanými na částicích cementu [3] 

 
Obrázek 16 představuje sterické odpuzování mezi molekulami superplastifikátoru, které 

jsou adsorbovány na dvou sousedních cementových zrnech. Molekuly SP pokrývají povrch 
cementových zrn takovým způsobem, že eliminují jejich elektrostatické přitahování. 
Polykarboxylátové SP působí sterické i elektrostatické odpuzování [3]. 

 
Obrázek 17: Utlumení některých reaktivních míst [3] 

Obrázek 17 představuje interakci mezi molekulami SP a aktivními fázemi na povrchu 
cementových zrn, tedy v podstatě body vyznačujícími se afinitou k iontům RSO4

2- a SO4
2-. 

V takových případech si při neutralizaci těchto fází superplastifikátor a sírany konkurují. To 
vysvětluje, proč v některých případech velmi výrazně disperzivní působení SP rychle zaniká. 
Nezanedbatelná část molekul superplastifikátoru reaguje se zmíněnými aktivními body a dále 
již cementová zrna nedisperguje [3]. 
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3.2.4 Základní pojmy týkající se adsorpce superplastifikátor ů 

Adsorpce je proces, při kterém se hromadí plynné nebo rozpuštěné látky na fázovém 
rozhraní účinkem mezipovrchových přitažlivých sil [75]. 

 
Fázi, na jejímž povrchu dochází k hromadění látky z druhé fáze, označujeme jako 

adsorbent, látku v adsorbovaném stavu nazýváme adsorbát.  
 
Z hlediska klasifikace difúzních procesů patří adsorpce mezi procesy s difúzí přes 

nepohyblivou fázi, podobně jako absorpce. Avšak zatímco při absorpci složka, která přešla 
přes fázové rozhraní, pokračuje dále do nitra druhé fáze, v případě adsorpce zůstává na 
povrchu. Opačný proces, kdy rovnováha je obrácená na druhou stranu a z povrchu pevné fáze 
uvolňuje složka do fáze plynné, resp. kapalné, se nazývá desorpce [76]. 

 
Experimentální stanovení adsorpce z kapalné fáze na pevných látkách 

Experimentální stanovení je poměrně jednoduché: určené množství roztoku o známém 
složení je ponecháno po dostatečně dlouhou dobu ve styku se známým množstvím tuhého 
adsorbentu a pro ustanovení rovnováhy je roztok oddělen a zjištěno jeho nové složení. 
Odvážené množství adsorbentu je ponořeno do odváženého množství roztoku o známém 
složení a celý systém je uzavřen v nádobě, popř. zataven do ampule a protřepán za konstantní 
teploty po dobu dostatečně dlouhou k ustanovení rovnováhy. Doba je pro různé systémy 
velice různá a je proto nutno ji zjišťovat experimentálně. Po dosažení rovnováhy je třeba 
oddělit adsorbent od roztoku (sedimentace, filtrace) Roztok je pak analyzován vhodnou 
metodou. Používají se jak klasické metody (titrační, srážecí), tak speciální analytické metody 
jako měření vodivosti roztoků, potenciometrie a spektrofotometrie. Jinou možnou metodou 
měření adsorpce z roztoků na pevných materiálech adsorbentech je adsorpční 
chromatografie, která se používá hlavně u zředěných vícesložkových roztoků [77]. 

 
Povaha adsorbovaných vrstev 

Stejně jako u adsorpce z plynné fáze se při adsorpci z kapalné fáze mohou uplatnit síly 
fyzikální povahy, jedná se o fyzikální adsorpci, nebo mohou vznikat chemické vazby mezi 
adsorbentem a složkami roztoku a pak se jedná o chemisorpci [77]. 

 
Fyzikální adsorpce – je způsobená týmiž silami, které jsou příčinou neideálního chování 

plynu, soudržnosti molekul v kapalinách apod. Souhrnně je nazýváme van der Waalsovými 
silami, který působí mezi všemi druhy částic, i když ve velmi různé míře. Fyzikální adsorpce 
není proto specifická a probíhá na celém povrchu pevné látky. 

 
Adsorpční tepla jsou relativně nízká, uplatňuje-li se mechanismus kapilární kondenzace, 

blíží se množství tepla uvolněného při adsorpci teplu kondenzačnímu. Na první 
naadsorbované vrstvě molekul mohou vznikat další vrstvy (vícevrstvá adsorpce) [78]. 

 
Vlastní fyzikální adsorpce i desorpce je velmi rychlá i při nízkých teplotách a je téměř 

nezávislá na chemické povaze adsorbentu. Aktivační energie je malá, cca 5 kJ·mol-1. Pevná 
látka pro fyzikální adsorpci je zpravidla tím lepší adsorbent, čím větší má měrný povrch. 
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Chemická adsorpce (chemisorpce) – mezi molekulami adsorbátu a molekulami povrchu 
adsorbentu vzniká chemická vazba. Protože chemická vazba může vznikat jen mezi určitými 
molekulami, je chemisorpce velmi specifická. Vzhledem k tomu, že k vytvoření chemické 
vazby je třeba aktivační energie, probíhá chemisorpce často pouze na místech povrchu, která 
mají vyšší energii, na tzv. aktivačních centrech a vrstva neadsorbovaných molekul není 
souvislá.  

 
Chemisorpcí se může adsorbovat na povrchu pouze jedna vrstva molekul, proto je 

chemisorpce monovrstvá (monomolekulární). Vzniká-li při adsorpci více vrstev, jsou druhá 
a další vrstvy vázány už jen fyzikálními silami. Porovnání energií při chemisorpci a fyzikální 
adsorpci (obr. 18). 

 
Adsorpční tepla při chemisorpci jsou řádově rovna teplům reakčním. Chemisorpce je ve 

srovnání s fyzikální adsorpcí pomalá, zvláště při nízkých teplotách a její kinetika je určena 
kinetikou probíhající chemické reakce. Zpravidla se jedná o nevratný proces, pouhou změnou 
teploty a koncentrace se zreagovaná složka již neuvolňuje. 

 
Při matematickém popisu chemisorpce se předpokládá, že: 

� neprobíhá fyzikální adsorpce, 
� během sorpce se uplatňuje jen jeden mechanismus, 
� látky se chovají ideálně – aktivity lze nahradit parciálním tlakem nebo koncentrací. 

 

 
Obrázek 18: Rozdíl mezi chemickou a fyzikální adsorpcí [79] 
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3.2.5 Síly ovlivňující adsorpci superplastifikátoru 

K pochopení účinku Van der Waalsovyých sil slouží Lifshitzova torie, která říká: „celková 
velikost VdW sil je součtem sil coulombickych, indukčních a disperzních“ [80]. 

V případě, že suspenze obsahuje pouze jeden typ částice ( krystalické fáze) jsou tyto síly 
přitažlivé. Odpudivé síly vznikají působením povrchového náboje naadsorbované částice. 
Rovnováha mezi přitažlivými a odpudivými silami řídí chování suspenzí. Teorie Derjaguin, 
Landau, Verwey, a Overbeek (DLVO) [74, 81 – 83] zvažuje mezičásticové síly a může 
pomoci pro pochopení a vysvětlení stability a reologie suspenzí. Tato teorie může být použita 
i pro cement navzdory tomu, že cementové suspenze netvoří koloidní domény. Toto přiblížení 
může být velmi vhodné pro pochopení funkce celého systému, i když některé závěry 
vycházejí z pouhých úvah. Další výzkumy braly v úvahu různorodost pórových roztoků 
(roztok obsahující velké množství iontů vzniklých rozpuštěním cementových částic) 
obsahujících různé ionty, vliv velikostí částic a jejich vzájemných interakcí se 
superplastifikátory. Sterické odpuzování hrající významnou roli především u novějších SP lze 
zahrnout pomocí aplikace de Gennesova modelu [84 – 86]. Klíčově parametry, které řídí 
sterické odpuzování jako tloušťka naadsorbované vrstvy a její uspořádání na rozhraní mezi 
pevnou a kapalnou fází, jsou ovšem většinou velmi špatně kvantifikovatelné a velmi špatně 
měřitelné.  

 
Celková interakční síla může být vypočítána jako součet tří hlavních sil: Van der 

Waalsovy, elektrostatické síly (FES) a sterické síly (FSter). Velikost všech těchto sil je lineárně 
závislá na ā, což je harmonický poloměr kulových částic odlišné velikosti a1 a a2. Pomocí 
těchto veličin lze definovat mezičásticový silový parametr G(h): 

 
G(h) ≈ (FvdW + FES + FSter) / ā  (6) 

kde:  h – vzdálenost mezi povrchy částic, 

ā = 2
1

21 a
a

aa2
+

⋅⋅
 [60]. 

 
Pro reologii cementových systémů je také důležité tření mezi částicemi. Namazání 

kontaktů mezi částicemi pomocí SP je velmi výrazné, ale tento parametr zde není zahrnut.  
Všeobecně platí, že přitažlivé síly působící v cementových suspenzích vytváří pevnou síť, 

která zabraňuje toku bez působení vnějšího napětí. Velikost těchto sil a mezní napětí jsou 
závislé na velikosti mezičásticových sil a na tom, do jaké míry jsou tyto síly změněny 
nadsorbovanou vrstvou SP. Předpovězení reologických vlastností při zahrnutí 
mezičásticových sil pro různé systémy ukazuje velmi dobré kvalitativní výsledky, nikoliv 
však kvantitativní. Jeden z hlavních důvodů může být v tom, že síly mezi částicemi jsou 
funkcí velikosti částic a jejich rozdělení, zatímco většina výpočtů je limitována použitím 
průměru velikosti částic. Pokud srovnáme keramiku s cementem, u keramiky může být 65 % 
pevného podílu, a přesto zůstává směs tekutá, zatímco u cementových suspenzí s vodním 
součinitelem 0,35 se tekutost vytrácí  již při obsahu pevného podílu 48 %. Příčinou je tvorba 
shluků působením přitažlivých sil mezi částicemi, které zachytí určitý objem vody, který by 
jinak mohl posloužit k lubrikaci částic. Cementová suspenze se chová jako soustava shluků, 
které mají vyšší efektivní objem než je skutečný objem pevných částí. Jediná cesta, jak tento 
efektivní objem snížit, je rozrušení těchto shluků. To záleží hlavně na velikosti a typu párů 
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vzájemně reagujících částic (shluků). To lze provézt pomocí smykového napětí, jak je 
znázorněno na obrázku 19 [60]. 

 

 
Obrázek 19: Snížení efektivního objemu rozrušením shluků pomocí smykového 

napětí [60] 

 
Spojením dvou částic totiž vzniká jedna částice s vyšším efektivním objemem než je 

součet jednotlivých objemů (obr. 20). 
 

 
Obrázek 20: Znázornění změny efektivního objemu vzniklé spojením dvou částic [60] 

 
Ztráta objemu pro vzájemně reagující částice ∆Vk,l může být odhadnuta podle výpočtu 

zahrnujícího zkrácený kužel, který lemuje obě částice, jak je ukázáno na obrázku 20. Tento 
objem je pro dvě různě velké částice o poloměru ak a al definován jako: 

 
∆Vk,l = 2π / 3â2 (4â – ā)  (7) 

kde: â =
( )

2

aa lk +
 [60]. 

 
Další důležitým faktorem pro předpovídání chování je fakt, že elektrostatické odpuzování 

působí na delší vzdálenost než sterické. V cementových systémech je prostorové uspořádání 
závislé především na hodnotě pH. 

 
Vliv sterického odpuzování je vysvětlován pomocí de Gennesova modelu. Klíčovými 

parametry jsou tloušťka naadsorbované vrstvy, uspořádání a tvar naadsorbovaných částic 
a velikost povrchového náboje. 

 
Také je dokázáno, že polyakrylové i polymethakrylové kyseliny tvoří komplexy 

s divalentními kationy (např. Ca2+) v roztoku. Tvorba těchto komplexů je velmi důležitá pro 
adsorpci těchto polymerů na povrch anorganických částic. Poměr mezi COOH skupinami na 
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polymeru a divalentními kationy v roztoku je velmi důležitý pro adsorpci na aluminátové 
fáze. Tento proces lze do značné míry ovlivnit přítomností bočních řetězců u PEO (PCP s PE 
retězci). Boční řetězce znemožňují volné rotace kolem řetězce polymeru, čímž znemožňují 
dosažení optimálního poměru mezi COOH skupinami a kationy pro tvorbu komplexů. 
Komplexy přesto vznikají, ale jejich pevnost je mnohem menší v porovnání s komplexy 
tvořenými čistou methakrylovou kyselinou. 

 
Elektrostatické působení hraje významnou roli, ovšem závisí na mnoha parametrech 

a především na konkrétním složení. Z tohoto důvodu je v tomto přiblížení zanedbáno. 
Prostorové uspořádání polymerů bylo analyzováno za pomocí Gay – Raphaëlova modelu 
vyvinutého pro neionické kombinující polymery. Při tomto modelu je několik možností 
prostorového uspořádání kombinovaného homopolymeru tvořeného z n segmentů, z kterého 
každý obsahuje N monomerů kolem kostry polymeru a P monomerů na bočním řetězci. Při 
těchto parametrech je možných pět různých uspořádání. 

 
Se zvyšujícím se hydrodynamickým poloměrem (poloměr iontu včetně jeho solvátového 

obalu) se zvyšuje tloušťka vrstvy naadsorbovaného SP. Tato tloušťka má velikost přibližně 
o 30 – 75 % menší než hydrodynamický poloměr [60]. 

 

3.2.6 Vliv ζζζζ - potenciálu na množství naadsorbovaného SP na 
cementové fáze 

U téměř všech typů SP se můžeme setkat s retardačním efektem, který je 
u sulfonovaných SP možno porovnat s retardačním efektem sádrovce ve směsích na bázi PC, 
spočívajícím v tvorbě vrstvičky ettringitu, na povrchu částic C3A. Tím dochází 
k znesnadnění hydratace zrn této nejreaktivnější minerální fáze v PC. Bylo zjištěno, že 
adsorpce SP na povrchu ettringitu je několikanásobně vyšší než na zrnech minerálních 
fází slínku [87]. Za jistých podmínek ettringit přechází v monosulfát, který se někdy může 
tvořit přednostně. Většina SP nukleačními procesy blokuje povrch zrn pojiva natolik, že 
retardační efekt je opravdu značný, což umožňuje prodloužit dobu mísení. Je-li počátek 
tuhnutí již příliš oddálen, jsou k některým SP přidávány urychlovače tuhnutí. 

 
Různé organické kyseliny tvoří s trikalciumaluminátem v přítomnosti Ca(OH)2 sloučeniny 

složením obdobné monosulfátu, které byly i syntetizovány, např. acetátová modifikace 
o složení 3CaO.Al2O3.Ca(CH3COO)2.nH2O nebo obdobný oxalátoaluminát. Proto je možno 
v přítomnosti přebytku Ca(OH)2 očekávat na povrchu reaktivního C3A vznik komplexních 
resp. podvojných vápenatých sloučenin podobných monosulfátu a jejich retardační působení, 
což vyžaduje podrobnějšího studia. V nepřítomnosti síranů reagují u nesulfonovaných 
karboxylátů s kationty Ca2+ a Al3+ karboxylové anionty -COO-. Tvorbu příčných vazeb  
(cross-linking bonds) mezi rozvětvenými makromolekulami SP ovlivňuje sterický 
deflokulační efekt daného SP, obdobně je ovlivňována tvorba vazeb mezi hydratujícími 
slínkovými minerály a minerálními příměsemi [6, 11]. 

 
Pro efekt superplastifikátoru má zásadní význam hodnota elektrokinetického  

potenciálu ζζζζ (zeta) částic tuhé komponenty, který vzniká v elektrické dvojvrstvě na rozhraní 
pevné a kapalné fáze, a charakterizuje povrch tuhé fáze a jeho změny ve vodních suspenzích 
s chemickými přísadami. Při adsorpci (chemisorpci) iontů na povrchu tuhých látek z okolního 
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roztoku hraje závažnou roli pH. Pokud není přítomen superplastifikátor, hydroxidy kovů 
a kalciumsilikáty slínku mají ζ − ζ − ζ − ζ − potenciál záporný, kdežto kalciumaluminát C3A 
a C4AF kladný, a proto dochází u PC k aglomeraci částic. Přídavek SP pak způsobí změnu 
hodnoty zeta potenciálu všech fází na zápornou, čímž vznikne systém elektrostatických 
homočástic [74], které se vzájemně odpuzují. Naadsorbované množství SP na zrno cementu 
závisí na hodnotě potenciálu. Samotná hodnota adsorpce pak závisí na mineralogickém 
složení a druhu SP [74, 88]. Publikované maximum pro PCP je 1 mg·g-1, ale byly naměřeny 
i vyšší hodnoty [74]. 

 
Superplastifkátory reagují hlavně s kalciumaluminátovými fázemi díky jejich 

kladnému ζ − ζ − ζ − ζ − potenciálu. Mezi kalciumalumináty a kalciumsilikáty je většinou až řádový 
rozdíl v adsorpci (tab. 6) [74]. 

Superplastifikátor se může adsorbovat pouze při pozitivním zeta potenciálu. 
Negativní zeta potenciál znemožňuje adsorpci. Syntetický ettringit vykazuje velmi pozitivní 
zeta potenciál, což vede k adsorpci velkého množství SP, který má zeta potenciál negativní. 
Monosulfát má méně kladný potenciál, takže se na něj adsorbuje méně SP. Syngenit 
(K2SO4.CaSO4.H2O), portlandit a sádrovec mají potenciál nulový nebo negativní. Tyto fáze 
nemohou adsorbovat SP [87]. 

 
Velký specifický povrch nevede k adsorpci SP, pokud je zeta potenciál záporný. Právě 

hodnota zeta potenciálu je nejdůležitějším faktorem pro velikost adsorpce SP. Například na 
ettringit se adsorbuje 2 – 4 krát více SP než na monosulfát. Polykondenzátů se naadsorbuje na 
ettringit až 20 mg·m-2, zatímco polykarboxylátů pouze 3 – 5 mg·m-2. Z tohoto lze usoudit, že 
polykondenzáty působí hlavně elektrostaticky. Adsorpce PCP hodně závisí na hustotě 
záporných nábojů. Vyšší hustota znamená silnější adsorpci. Jinak řečeno, SP vykazující 
výraznější aniontový charakter se adsorbují mnohem více [87]. 

 
Superplastifikátor není jenom adsorbován, ale může být i absorbován. PCP se může včlenit 

do krystalů hydrátů C3A. Začleňuje se do hlavních vrstev C2AH6. Takže struktura je potom 
podobná C2AH8 a C4AH13 [87]. 

 
Tabulka 5: Klasifikace superplastifikátorů použitých v práci [74] 

 



 45 

 
Obrázek 21: ζ −  ζ −  ζ −  ζ − potenciál cementových fází v roztoku s a bez superplastifikátoru [74] 
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Jelikož může dojít k oddělení jistého množství SP během filtračního procesu, lze změřit 
pouze zdánlivou adsorpci superplastifikátorů [74]. Příklad velikosti adsorpce SP na hlavní 
minerální fáze je uveden v tabulce 6. 

 
Tabulka 6: Maximální zdánlivá adsorpce cementových fází [74] 

 
 
Trikalciumaluminát váže téměř vždy více SP než kterékoliv jiné fáze, což je 

způsobeno jak jeho kladným ζ − potenciálem, tak jeho velkou reaktivitou. Jeho reaktivita je 
mnohem vyšší než v případě C4AF, z čehož lze předpokládat, že přednostně se bude vázat na 
C3A a teprve s odstupem času na C4AF. Řádově menší adsorpce na kalciumsilikáty bude 
zřejmě způsobena tím, že superplastifikátor se na tyto fáze může navázat pouze pomocí Van 
der Walsových sil z důvodu jejich záporného ζ − potenciálu [74]. 

 
Bylo zjištěno, že při použití Portlandského cementu je zrychlena hydratace C3A v první 

den. Důvodem je menší množství dodávaného SO4
2- k povrchu C3A, jelikož dochází k jeho 

interakci s polymerem v roztoku. Po 28 dnech je stupeň hydratace při použití SP prakticky 
stejný. U C4AF může být při použití superplastifikátoru hydratace naopak zpožděna i o více 
jak 7 dní, jelikož reaguje mnohem později než C3A. Po 28 dnech je stupeň hydratace opět 
téměř stejný jako bez použití SP [62]. 

 
Novější studie ukázaly, že potenciál C-S-H fáze je záporný, ovšem může být kladný 

v případě, když se zvýší koncentrace Ca2+ iontů v pórovém roztoku a nastane adsorpce Ca2+ 
na C-S-H fáze. Jelikož má C-S-H fáze velký specifický povrch (300 m2·g-1), množství 
naadsorbovaného SP je relativně malé (0,2 mg·m-2). Superplastifikátor se může také 
naadsorbovat na další složky jako popílek, mikrosilika, struska, metakaolin. Důvodem 
adsorpce je elektrostatická interakce mezi příměsí a povrchovým nábojem složek [87]. 

 
Měření ukázala, že ζ − potenciál  se zvyšuje s uplynulou dobou, což je obzvláště výrazné 

v případě C3S a C4AF. S uplynulou dobou zároveň dochází ke snížení tekutosti, což lze 
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vysvětlit právě zvýšením ζ − potenciálu. Lze odvodit, že ztráta rozlivu u betonů je způsobena 
právě změnou ζ − potenciálu C3S [62]. V přítomnosti CaSO4 dochází ke snížení adsorpce SP 
na zrna C3A a C4AF, ale ζ − potenciál  zůstává téměř nezměněn. 

 
Při porovnání adsorpčních izoterem lze odvodit, že pokud se jedná o superplastifikátor 

působící elektrostatickým efektem, mají tyto izotermy typický tvar Langmuierovy 
křivky  (adsorpce se zvyšuje s koncentrací SP až do dosažení určité konstantní hodnoty), 
zatímco u SP působících sterickým efektem se adsorpce zvyšuje s koncentrací SP pouze 
do dosažení určité hodnoty od které začíná naopak klesat. Literární práce [74] říká, že toto 
chování bylo popsáno Kawaiem a lze je vysvětlit tak, že z důvodu vyšší koncentrace SP 
a vyššího poměru voda/minerální komponenty může dojít ke vzniku micel superplastifikátoru 
[74]. Obecně však lze říci, že množství naadsorbovaného SP je u polykarboxylátového 
typu SP vždy vyšší než u sulfonovaných SP [74]. 
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Obrázek 22: Adsorpční izotermy jednotlivých složek pro jednotlivé 

superplastifikátory [74] 

 
Tvar adsorpční izotermy v destilované vodě je velmi podobný tvaru v destilované vodě 

s přídavkem CaSO4, pouze hodnoty adsorpce jsou nižší. Některé typy SP se adsorbují na 
specifické minerální komponenty více než na ostatní. Hodnota adsorpce se snižuje, když je 
aniont SO4

2- dodáván ve větší koncentraci, což lze vysvětlit tím, že cementové částice mají 
pouze určitá vazebná místa, které můžou kombinovat se superplatifikátory. Počet těchto míst 
se mění s mineralogickým složením. Se zvyšující se koncentrací SO4

2- dochází ke snížení 
tohoto počtu, což vede ke snížení hodnoty adsorpce, ovšem tvar křivky zůstává  
zachován [74]. 
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3.2.7 Závislost adsorpce SP na pH u materiálů nahrazujících cement 

Jak již bylo řečeno adsorpce SP závisí především na velikosti zeta potenciálu. Proto lze 
předpokládat, že adsorpce SP se bude měnit podle toho, jak se bude měnit zeta potenciál 
hlavních složek v závislosti na pH. O zeta potenciálu cementových částí zde již bylo 
pojednáno (viz. kapitola 3.2.6). Z tohoto důvodu se v této kapitole zaměřím na materiály 
nahrazující cement. 

 
V případě strusky je hodnota ζ − potenciálu značně ovlivněna jejím složením. Největší vliv 

má množství Ca(OH)2, které se může vytvořit při styku strusky s vodou. 
 

 
Obrázek 23: Závislost velikosti ζζζζ −−−− potenciálu OPC a GGBS na množství  

Ca(OH)2 [89] 

 
Z obrázku 23 je viditelné, že při malém obsahu Ca(OH)2 vykazuje struska i cement 

záporný ζ − potenciál. Se zvyšováním množství Ca(OH)2 dochází ke zvyšování jeho hodnoty. 
To vede ke zvýšení adsorpce SP. Podle práce [89] dochází naopak se zvýšením množství Cl- 
iontů ke snížení hodnoty ζζζζ −−−− potenciálu (obrázek 24). 
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Obrázek 24: Vliv koncentrace NaCl na hodnotu ζζζζ −−−− potenciálu [89] 

 
Křemičité úlety a SUK jsou materiály obsahující hlavně SiO2. Struska již tolik SiO2 

neobsahuje, ale lze předpokládat, že adsorpce SP u všech tří materiálů bude záviset zejména 
na množství SP, které se může navázat na tento oxid při změně pH. 

 

 
Obrázek 25: Změna povrchového náboje SiO2 v závislosti na pH [90] 

 
Na obrázku 25 je vidět změna povrchového náboje SiO2 v závislosti na pH při různé 

koncentraci elektrolytu NaCl. Při zvýšení pH dochází ke zvýšení povrchového náboje. Tím by 
mělo dojít ke zvýšení míry přitahování záporně nabitého SP a také ke zvýšení hodnoty  
ζ − potenciálu [91]. U těchto materiálů lze proto předpokládat zvýšení míry adsorpce SP při 
zvýšení hodnoty pH. 

 
Metakaolin lze chemicky považovat za směs oxidů Al2O3 a SiO2. Z tohoto důvodu bude 

míra adsorpce SP záviset na adsorpci na oba oxidy. 
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Obrázek 26: Změna ζζζζ −−−− potenciálu Al2O3 v závislosti na změně pH [92] 

 
Na obrázku je znázorněna změna ζ − potenciál Al2O3 v závislosti na změně pH. Jako 

elektrolyt byl použit vodný roztok NaNO3 o koncentraci 0,01 mol·l-1. Jelikož při změně pH ze 
7 na 9 dochází k velkému poklesu ζ − potenciálu lze očekávat velké snížení adsorpce SP na 
metakaolin při stejné změně pH. 

 
3.2.8 Ovlivnění dalších vlastností při použití superplastifikátoru 

Superplastifikátor také ovlivňuje rychlost tvorby, tvar a velikost krystalů vznikajícího 
ettringitu, jak je ukázáno na obrázku 27 [87]. 

 

 
Obrázek 27: Ovlivnění tvorby ettringitu [87] 

 
Detailnější objasnění funkce SP je komplikováno nedostatečnou identifikací SP – jejich 

čistotou, stupněm polymerace, délkou a rozvětveností řetězců, typem a počtem modifikujících 
skupin v molekule, například -OH, -COOH, -NH2, -CONH2, -PO(OH)2, -SO3H atd. 
Významnou roli hraje přítomnost minoritních složek v PC, jak ukazuje například zřídka 
zmiňovaný vliv přítomnosti mlecí přísady, obsahu alkálií v surovině, různých oxidů kovů 
z alternativního paliva aj. Výsledky tohoto výzkumu napomohou i při vývoji nových 
progresivních anorganicko-organických hybridních kompozitů (kopolymerů) mimořádných 
mechanických vlastností [6, 11]. 
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3.2.9 Výhody SP na bázi polykarboxylátů 

V polovině osmdesátých let 20. století představil Nippon Shokubai společně s Nippon 
Master Builder Technologies novou třídu superplastifikátorů založenou na chemii 
polykarboxylátů s poly(ethylenoxid)ovými (PEO) bočními řetězci  [93]. Vlastnosti těchto SP 
jsou definovány pomocí délky hlavního řetězce, délky bočních řetězců a hustotou bočních 
řetězců. 

 
Polykarboxylátové SP mají v porovnání se sulfonovanými mnohé výhody: 

� Mívají lepší kompatibilitu v kombinaci s různými druhy cementu a různými 
složkami. Tato kompatibilita je ovšem do značné míry ovlivněna přítomností 
alkalických síranů, protože znemožňují navázání tohoto typu SP na zrna  
cementu [14]. 

� Neobsahují zakázané látky, jako byl formaldehyd v případě sulfonovaných 
polykondenzátů [14]. 

� Upravují tekutost směsi již při dávce nižší než 0,2 %, zatímco u sulfonovaných SP 
lze pozorovat stejný výsledek až při dávce překračující 0,8 %. Při dávce 2 % už 
mají oba druhy stejný vliv na zpracovatelnost [14]. 

� Upravují vlastnosti směsi mnohem dříve než sulfonované. Po 28 dnech již není 
možné pozorovat jakýkoliv vliv tohoto efektu [94]. 

� Efektivita PCP nezáleží na fázi, ve které je do směsi přidán. Sulfonované SP mají 
nejvyšší účinnost, pokud se přidávají do směsi až po nějakém čase, kdy už je část 
aluminátových fází pokryta vznikajícím ettringitem [58, 95, 96]. 

� Pro snížení ztráty rozlivu se jako součástí sulfonovaných superplastifikátorů 
používají ve vodě rozpustné syntetické polymery. U PCP superplastifikátorů tato 
nevýhoda odpadá. Jako sekundární ingredience se v některých případech používají 
pouze akcelerátory tuhnutí. Většině případů se jako akcelerátory používají 
nechlorované anorganické soli [58]. 

� Polykarboxyláty mají flexibilní strukturu umožňující různé modifikace. Modifikací 
dochází k jejich lepšímu využití a vyšší vzájemné kompatibilitě složek. Tím je 
možné efektivněji využít sekundární suroviny, což je příznivé z ekonomického 
i ekologického hlediska [60]. 

� Velká výhoda těchto SP je kromě schopnosti kvalitně dispergovat částice již 
v malých dávkách, jakož i ve vyšší pevnosti docílené struktury výsledného 
betonu. Je známo, že pevnost materiálu závisí především na pevnosti nejslabšího 
článku. Pevnost betonu klesá se zvyšující se porozitou [22]. Jinými slovy, čím více 
bude v materiálu pórů o velkých rozměrech, tím bude jeho pevnost nižší. Pro 
vysvětlení efektu SP je dobré rozdělit póry na větší a menší než 0,1 µm. Při použití 
sulfonovaného SP dochází ve větší míře ke vzniku větších pórů než 0,1 µm, 
zatímco při použití polykarboxylátů vznikají spíše póry menší než 0,1 µm (obr. 28). 
Vzniklá mikrostruktura je tak mnohem kompaktnější a výsledný beton  
pevnější [62]. 
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Obrázek 28: Rozdíl ve struktuře pórů mezi PCP (P34, S34) a sulfonovanými SP (LS a 

BNS) [62] 

 
3.2.10 Efekt chemické struktury polykarboxylátů 

Pro množství SP, které je možné naadsorbovat, je velmi důležité samotné uspořádání 
molekuly (obr. 29). 

 

 
Obrázek 29: Schématická ilustrace možných struktur polykarboxylátových  

polymerů [60] 

 
Podle výsledků publikovaných v [60] měla velikost adsorpce těchto SP tuto tendenci  

PCP-3 > PCP-6 > PCP-5 ≈ PCP-2 > PCP-1 > PCP-4. 
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Efekt chemické struktury polykarboxylátového SP není příliš důležitý při vysoké hodnotě 
w/c. Chemická struktura hraje roli až při vodním součiniteli nižším než 0,25. PCP 
polymery s delšími bočními řetězci, nižším stupněm polymerizace kostry polymeru a vyšším 
obsahem sulfonových skupin vykazují vysokou disperzní sílu. Vyšší koncentrace iontových 
funkčních skupin v roztoku způsobuje zpoždění tuhnutí cementové pasty [73]. 

 
Polykarboxylátové SP se vyznačují velkými možnostmi modifikací. Jsou to polymery 

s velkým rozptylem molekulových hmotností a je obtížné identifikovat jejich chemickou 
strukturu. Také je velmi obtížné modifikovat pouze určitou komponentu tohoto polymeru. 
U těchto SP se předpokládá se, že adsorpce probíhá přes karboxylovou skupinu [73]. 

 
Podle pozorování velké množství dlouhých PEO bočních řetězců zůstává jako monomery. 

Z toho vyplývá, že je velmi těžké polymerizovat monomery obsahující dlouhé boční PEO 
řetězce. Roztok superplastifikátoru neobsahuje nikdy jenom dispergační složku, ale vždy jsou 
také přítomny nezreagované monomery [73]. 

 
Nižší stupeň polymerace hlavního řetězce a delší boční řetězce způsobují vyšší tekutost 

a jsou účinnější vzhledem k naadsorbovanému objemu. Polymery s kratšími postranními 
řetězci a vyšším stupněm polymerace se zase adsorbují ve větší míře, ale celkově lze říci, že 
nejsou tak účinné [73]. 

 
Počátek a konec tuhnutí je zpožděn lineárně v závislosti na dávce SP, který ovlivňuje 

především hydrataci alitu. Po jejím nastartování, již hydratace není SP ovlivněna. Zpoždění 
tuhnutí je závislé na množství kyselých funkčních skupin v roztoku. Zpoždění se  zvětšuje se 
zvýšením koncentrace karboxylových nebo sulfonových skupin. Delší postranní řetězce 
zkracují čas tuhnutí, ale vyšší stupeň polymerace hlavního řetězce zkracuje čas tuhnutí jenom 
nepatrně [73]. 

 
Shrnutí efektů různých struktur PCP [73]: 

1. Delší PEO boční řetězce způsobují vyšší tekutost, která klesá s časem a zkracuje se 
čas tuhnutí.  

2. Kratší hlavní řetězec polymeru dává vyšší tekutost, mírně prodlužuje čas tuhnutí 
a nezpůsobuje velkou ztrátu tekutosti s časem. 

3. Vyšší obsah sulfonových skupin dává vyšší tekutost. 
4. Doba tuhnutí závisí na koncentraci iontů funkčních skupin v roztoku. 
5. SP také značně snižují mezní smykové napětí. Redukují také plastickou viskozitu. 

Více ji redukují při vyšším vodním součiniteli, ale mnohem méně při nižším w/c. 
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3.2.11 Ovlivnění účinků polykarboxylátového SP působením alkalických 
síranů 

Bylo popsáno, že alkalické sírany v cementu jsou velmi důležité pro efekt a disperzní sílu 
PCP [72, 94]. 

Yamada a kol. [72] prezentovali tento efekt alkalických síranů na cementové pasty s PC 
SP: 

1. Při přídavku NaCl a Na2SO4 dochází ke snížení tekutosti. Při porovnání dávky 
o stejné iontové síle, snižuje Na2SO4 tekutost dvakrát více než NaCl. 

2. Je možné řídit koncentraci síranových iontů v roztoku přidáním rozpustných 
vícenábojovích kationů jako CaCl2 nebo rozpustných síranů jako Na2SO4. 

3. Zvýšení koncentrace síranových iontů snižuje jak adsorpci PC, tak samotnou 
tekutost pasty a naopak. 

4. Přestože velikost PEO v roztoku je konstantní, velikost PC se snižuje se zvyšující 
se iontovou sílou. 

5. Ke snížení disperzních sil PCP přídavkem solí je způsobeno zmenšením prostorové 
velikosti polykarboxylátu zvýšením iontové síly a konkurenční adsorpcí 
karboxylové a síranové skupiny.  

6. Optimální hodnota množství přidaných vícenábojových kationů pro vysokou 
tekutost závisí na počtu nábojů. 

 
3.2.12 Ovlivnění mikrostruktury p řítomností polymeru 

Přítomnost polymeru může velmi silně ovlivnit tvar a velikost nukleí, rostoucích hydrátů 
a jejich prostorové uspořádání (obr. 30) [97]. 

 

Obrázek 30: Ovlivnění hlavních mikrostrukturálních parametr ů použitím SP [97] 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 
4.1 POUŽITÝ MATERIÁL 
U většiny matriálů z České republiky byla velikost částic stanovena pomocí laserové 

difrakce (viz. příloha). 
U metriálů z Belgie není z komerčních důvodů uveden jejich název, ale v příloze je 

uvedena tabulka s chemickým rozborem většiny z těchto metriálů. 
 
Cementy 

� CEM I 42,5R Mokrá. 
� CEM I 52,5N Mokrá (d10 = 1,10 µm, d50 = 9,37 µm, d90 = 19,75 µm ). 
� CEM I 52,5N Holcim Belgie. 

 
Superplastifikátory 

� Polykarboxyláty: 
− Glenium 151 (SKW-MBT Stavební hmoty, s.r.o.). 
− Glenium ACE 40 (SKW-MBT Stavební hmoty, s.r.o., BASF Stavební 

hmoty, s.r.o.). 
− Glenium 51 Belgie (Degusa MBT, UK). 

 
Vysokopecní struska 

� SMŠ 420 VP 6 (d10 = 1,36 µm, d50 = 8,79 µm, d90 = 22,95 µm). 
� Struska Belgie. 

 
Mikrosilika 

� Elkem Grade 971U. 
� Mikrosilika Belgie. 

 
Metakaolin 

� Metastar 401 (d10 = 1,54 µm, d50 = 6,29 µm, d90 = 16,12 µm). 
 
Popílky 

� Belgické popílky dovezené z Francie s nízkým obsahem vápníku. 
 
Bauxit 

� Kalcinovaný bauxit frakce 1 – 4 mm. 
 
SUK 

� (d10 = 2,62 µm, d50 = 24 µm, d90 = 76,62 µm). 
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4.1.1 Přístroje a zařízení 

� Isoperibolický kalorimetr. 
� Roztokový kalorimetr. 
� Izotermální kalorimetr. 
� UV − VIS spektrofotometr HITACHI U 3310 a UNICAM UV 500. 
� pH metr GMH 3530 se skleněnou elektrodou GE 100 BNC. 
� Zařízení pro měření pevnosti v tlaku. 
� Zařízení pro měření pevnosti v tahu za ohybu. 

 

4.2 POPIS POUŽITÝCH METOD  
4.2.1 Potenciometrie 

Pro určování koncentrace karboxylových kyselin se dnes téměř výhradně používá odměrné 
analýzy s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence.  

 
Jedná se o elektrochemickou metodu založenou na měření rovnovážného napětí 

galvanického článku složeného ze dvou elektrod, z nichž jedna je měřicí (indikační) a druhá je 
srovnávací (referentní). Potenciál měřicí elektrody je závislý na koncentraci sledovaného 
iontu, zatímco potenciál srovnávací elektrody je konstantní. Rovnovážné napětí, které je 
rozdílem těchto dvou potenciálů je mírou koncentrace sledované látky [98 – 100]. 

 
Při potenciometrických titracích sledujeme závislost napětí správně sestaveného článku na 

objemu přidávaného činidla. Takto naměřená závislost se pak nazývá titrační 
potenciometrická křivka. Z té se vyhodnocuje bod ekvivalence, který nastává 
v inflexním bodě, ve kterém obvykle dochází k prudké změně potenciálu. Velkou výhodou 
této metody je možnost použití automatického titračního zařízení. 

 

 
Obrázek 31: Určení bodu ekvivalence potenciometrických titračních křivek 

 
Velmi důležitý je výběr správné elektrody. V našem případě byly provedeny neutralizační 

titrace, pro které se používá skleněná elektroda. 
 
Jedná se o iontově selektivní pH elektrodu. Tvoří ji banička z elektrodového skla 

s vnitřním roztokem o stálém pH a koncentraci chloridových iontů, ve kterém je ponořena 
srovnávací elektroda. Donnanův potenciál na povrchu elektrody se ustavuje  
iontově-výměnnou reakcí mezi sklem a roztokem [99, 101]. 
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4.2.2 Kalorimetrie 

Běžnou vlastností hydraulických pojiv je jejich exotermická reakce s vodou. Hodnota 
hydratačního tepla je charakteristickou vlastností každého pojiva [102].  Naměřené hodnoty 
představují celkové teplo zahrnující všechny reakce, které probíhají při tuhnutí a tvrdnutí past 
(směsí): smáčení, hydrataci iontů, rozpouštěcí teplo jednotlivých složek, teplo při srážecích 
reakcích, reakce nových hydratačních produktů, které se tvoří ve směsi atd. I přes tuto 
rozmanitost dává kalorimetrie nepostradatelné informace potřebné pro popsání chemického 
chování cementu, vápna a ostatních pojiv, zvláště ve směsích s různými složkami  
a přísadami [102]. 

 
Prvním, kdo se výrazněji začal zajímat praktickým využitím kalorimetrie byl v padesátých 

letech minulého století budapešťský I. Sajó [103]. Ten sledoval teplotní změny doprovázející 
průběh chemických reakcí v roztocích. Věnoval se především konstrukci vhodných  
přístrojů – roztokových kalorimetrů a vypracování rychlých analytických pro potřeby provozů 
zejména silikátového a metalurgického průmyslu [104]. 

 
Účinek mnoha hlavních složek pojiv, jako jsou struska, popílek, křemičitý úlet, pucolány 

apod. a vedlejších přísad (retardační, urychlovací, (super)plastifikační) lze studovat pomocí 
kalorimetrie [102, 104]. To přispívá k optimalizaci využití jednotlivých složek malt a betonů 
vyráběných z odlišných, často neobvyklých surovin, umožňujících přípravu směsí na míru 
podle požadavků zákazníka. Kalorimetrické metody popisující účinek (super)plastifikačních 
přísad nabývají v současnosti na důležitosti. Kompatibilita přísad s cementy je studována 
nedostatečně a často zanedbávána [102]. 

 
Kalorimetry používané při tomto druhu zkoušek jsou konstruovány jako adiabatické 

(zabraňující výměně tepla s okolím), semiadiabatické, izotermické (při neměnné teplotě 
prostředí) a konduktivní (měření tepla pomocí teplotního gradientu mezi vzorkem a kovovou 
schránkou se stálou teplotou).  Každá z těchto metod má své výhody a dává určité informace 
popisující předpokládaný vývin tepla jednotlivých směsí při různých teplotách okolí a při 
různém ošetřování [102]. 

 
Kalorimetr umožňuje nejen měření reaktivnosti cementu, ale také, a to je důležitější, může 

být použit při měření úrovně reakcí ve směsích (v pastách, maltách a betonech) různého 
složení, včetně necementových, při sledování účinku různých hlavních složek pojiv, k popisu 
vlivu různých druhů a množství organických a anorganických přísad či vlivu vodního 
součinitele, počáteční teploty apod. na průběh hydratace [102].  Tento způsob měření také 
umožňuje odhad počátku tuhnutí a výpočet části hydratačního tepla pojiv v daném  
časovém úseku. 

 
Reakční (roztoková) kalorimetrie 

Významné využití ve zkoušení kvality maltovin a práškových materiálů obecně má též 
rozpouštěcí kalorimetrie (entalpimetrie) charakterizující nejen chemické složení, ale i měrný 
povrch (jemnost mletí) cementů i různých jemných práškových minerálních komponent [104]. 
Tato metoda, používaná též pro stanovení hydratačního tepla cementu podle EN 196 – 8 [105] 
a výhodně aplikovatelná pro posouzení reaktivity popílků a jiných pucolánů, je založena na 
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měření teplotního impulsu reakce navážky vzorku ve směsi zředěné kyseliny chlorovodíkové 
a fluorovodíkové. Entalpimetrie umožňuje též měření smáčecích tepel různých práškových 
materiálů [106 – 108] a rychlé stanovení některých složek silikátových materiálů (SiO2,  
SO4

2-, ...) [104]. 
 
Isoperibolická kalorimetrie 

Velmi dobrou vypovídací hodnotu o hydratačních reakcích poskytují měření pomocí 
vícemístného isoperibolického kalorimetru [102]. Tato jednoduchá metoda umožní sledovat 
průběh hydratace maltovinové směsi (nejčastěji pasty) v časové závislosti na více vzorcích 
současně a odhadnout počátek tuhnutí či tvrdnutí. Sledování vlivu dávky SP v PC pastě 
dokumentuje rozdíly v množství uvolněného hydratačního tepla a efekt přísady na počátek 
a dobu tuhnutí. Obdobně lze sledovat vliv množství a druhu minerální příměsi [109]. 
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Obrázek 32: Postup při vyhodnocování kalorimetrických měření 

 
Z kalorimetrické křivky je možné získat následující údaje charakterizující vliv  použitých 

přísad a příměsí na průběh hydratace systému PC/voda: indukční periodu (resp. čas počátku 
tuhnutí), kterou lze odhadnout jako čas od přídavku vody k počátku druhého maxima na 
kalorimetrické křivce. Takto zjištěné hodnoty odpovídají hodnotám zjištěným metodou 
Vicatovy jehly [11]. Orientační počátek tvrdnutí a tuhnutí je naznačen na obrázku 32. Dalším 
získaným údajem je maximální dosažená teplota. 

 
Izotermální kalorimetrie 

Izotermální kalorimetry jsou také označovány jako heat conduction (tepelně vodivostní) 
nebo heat flow (tepelně průtokové). Principem je udržování reakčního systému při konstantní 
teplotě. Nezbytné pro měření tepelného toku je vyrovnávání nerovnováh teplotního gradientu 
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chlazením nebo zahříváním reakční ampule. Mezi reakční ampuli a okolní systém jsou 
umístěny peltierovy jednotky nebo termostat, čímž lze změřit přenos tepla. Toto zařízení je 
znázorněno na obrázku 33. 

 

 
Obrázek 33: Schéma izotermálního kalorimetru 

 
V izotermálních kalorimetrech se používají dvě řešení tepelných systémů. Buď se používá 

systému „vzduchové schránky“ s termostatem, nebo již zmíněných teplotně-regulačních 
peltierových jednotek [110]. Moderní přístroje mají dvouampulové uspořádání zahrnující 
reakční a srovnávací ampuli pro potlačení okolních vlivů [66, 110]. 

 
4.2.3 Molekulová absorpční spektrofotometre (UV – VIS) 

Molekulová absorpční spektrometrie je založena na měření a interpretaci změn, které 
nastávají v molekulách při absorpci elektromagnetického záření v oblasti ultrafialové 
a viditelné časti spektra, tj. v rozmezí vlnových délek asi 200 až 800 nm. Látky, které 
absorbují pouze ultrafialové záření, tj. při λ < 380 nm, se jeví lidskému oku jako bezbarvé. Ty 
látky, které pohlcují z bílého slunečního světla záření o vlnových délkách mezi 380 až 
770 nm, se jeví jako barevné [111]. 

 
Faktory ovlivňující spektrofotometrické reakce 

Optimální podmínky dané spektrofotometrické reakce musí být dodrženy tak, aby proběhla 
dostatečně rychle a produkt vznikl kvantitativně v měřitelném množství. Nejčastěji se jedná 
o vznik barevného produktu a pro stanovení organických i anorganických analytů se využívá 
viditelné oblasti spektra [6, 112]. 

 
� Vliv rozpouštědla. 

 Nejčastěji používaným rozpouštědlem při spektrofotometrických stanoveních je voda. 
V některých případech je však nutno, především z důvodů zvýšení rozpustnosti organického 
činidla nebo naopak vzniklého produktu reakce, použít směsná rozpouštědla, tvořená obvykle 
vodou a organickým rozpouštědlem mísitelným s vodou. Změna rozpouštědla je spojena se 
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změnou solvatace reagujících iontů. Volba rozpouštědla může ovlivnit také rychlost chemické 
reakce. Bylo ukázáno, že pro iontové reakce zvětšení hodnoty relativní permitivity 
rozpouštědla vede ke zvětšení rychlostní konstanty reakce mezi ionty stejného náboje a ke 
zmenšení rychlostní konstanty reakce mezi ionty opačného náboje [6]. 

 
� Vliv acidity  prostředí. 

Acidita prostředí může mít rozhodující vliv na průběh spektrofotometrické reakce. 
V případě acidobazických reakcí je určitá hodnota pH předpokladem vzniku požadovaného 
produktu stanovované látky [6]. 

 
� Vliv teploty.  

Vliv teploty na chemickou reakci vyplívá především za základních termodynamických 
vztahů [6]. Mezi změnou standardní Gibbsovy energie ∆G0 (dříve označovanou volná 
entalpie) a rovnovážnou konstantou reakce K platí vztah: 

 
lnKTR∆G0

T ⋅⋅−=  (8) 

 
� Vliv koncentrace spektrofotometrického činidla.  

Dostatečná koncentrace činidla posouvá použitou rovnovážnou reakci ve směru tvorby 
měřeného produktu. Současně ovlivňuje také kinetiku reakce, neboť rychlost reakce je přímo 
úměrná koncentraci výchozích složek [6]. 

 
Technické uspořádání spektrofotometru 

Měření absorpce v ultrafialové a viditelné oblasti spektra se provádí pomocí různých typů 
přístrojů, které také z historického hlediska mohou mít různé názvy (kolorimetr,  
fotometr) [113]. 

 
U jednopaprskových spektrofotometrů prochází záření ze zdroje po nastavení vlnové délky 

v monochromátoru nejprve kyvetou obsahující srovnávací vzorek, kde je poněkud zeslabeno 
a dodáváno na detektor. Vzniklý fotoelektrický proud je změřen a je mu přiřazena nulová 
hodnota absorbance. Po nahrazení kyvety se srovnávacím vzorkem kyvetou se vzorkem je pak 
změřena jeho absorbance [113]. 

 
U dvoupaprskových spektrofotometrů je paprsek po výstupu z monochromátoru rozdělen 

na paprsek procházející měrnou a srovnávací kyvetou. Přístroje dříve pracovaly většinou na 
principu elektrické nebo častěji optické kompenzace: větší fotoelektrický proud vznikající 
v detektoru po průchodu méně absorbujícím srovnávajícím roztokem byl kompenzován 
měřitelným zeslabováním (např. klínem postupně zasouvaným do dráhy paprsku tak dlouho, 
až byly vyrovnány energie obou paprsků dopadajících na společný detektor) [113]. 

 
4.2.4 Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) 

Veškerý organický uhlík je mírou obsahu rozpuštěné i nerozpuštěné organické hmoty. 
Neposkytuje informaci o druhu organických látek, ale řadí se ke skupinovým ukazatelům. 
Výhodou stanovení organického uhlíku je úplná oxidace organických látek při termickém 
spalování až na CO2, čímž postihuje široké spektrum organických látek. Hodnota TOC 
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souvisí s elementárním složením organických látek tak, že udává hodnotu koncentrace uhlíku, 
nikoliv skutečnou koncentraci organických látek. Tato metoda se dá použít i pro stanovení 
stupně oxidace organických látek. 

 
Oxidace je u většiny stávajících analyzátorů prováděna při teplotách 700 °C až 1000 °C za 

přítomnosti katalyzátorů, některé analyzátory (především pro stanovení nízkých koncentrací 
organického uhlíku < 3 mg·l-1) využívají oxidaci na mokré cestě např. pomocí K2S2O8. 

 
Při stanovení TOC je potřeba brát ohled i na to, že ve vzorku může být přítomen kromě 

uhlíku organického i uhlík anorganický. 
 
Princip stanovení 

Vzniklý CO2 je stanoven přímo nebo po konverzi vodíkem na methan  
v plameno-ionizačním detektoru. Z metod přímé detekce oxidu uhličitého je nejčastěji 
používána infračervená analýza (detektor NDIR). Některé typy analyzátorů využívají metody 
coulometrické, konduktometrické či potenciometrické. Výsledky se udávají v mg uhlíku na 
litr, v případě stanovení v pevných vzorcích v % uhlíku. 

 
Vzhledem k tomu, že oxidace probíhá při teplotách vyšších než 700 °C, podílí se na 

celkovém množství CO2 též anorganicky vázané formy uhlíku. Z toho důvodu je nutné tento 
podíl CO2 pro získání reprezentativní hodnoty TOC eliminovat. K této eliminaci se využívají 
dva způsoby. Jedním je okyselení vzorku a vybublání vzniklého CO2 např. dusíkem 
(nevýhodou tohoto je i odvětrání těkavých forem organických látek a snížení finální hodnoty 
TOC), druhým ve většině analyzátorů použitým, je diferenční způsob vyhodnocení. Tento 
způsob je založen na stanovení termické oxidace při teplotách 700 °C až 1000 °C za 
přítomnosti katalyzátorů a termické oxidace při teplotě 180 °C. Hodnota TOC je pak 
vypočtena z rozdílu obou stanovení. 

 
Výhodou katalytické termické oxidace je především kvantitativní průběh oxidace jak 

rozpuštěných organických látek, tak i partikulárních částic. Záleží pouze na konstrukci daného 
vstřikovacího zařízení do vysokoteplotního reaktoru, zda je skutečně možné tyto partikulární 
částice kvantitativně převést. Většina přístrojů má vstřikování řešeno pomocí kapiláry. 
Z důvodu ochrany před zanesením trysky, ale i vztahu ke stanovení správné hodnoty je 
vhodnější stanovení hodnoty součtu koncentrací organicky vázaného uhlíku přítomném 
v roztoku ve sloučeninách, které se nezachytí a projdou membránovým filtrem o velikosti 
pórů 0,45 µm. Dalším řešením je možná alternativní výměna vstřikovacího zařízení s větším 
průměrem trysky nebo pracující pouze s tenkou teflonovou kapilárou [114]. 

 
4.2.5 Stanovení rozdělení velikostí částic metodou difrakce laserového 

paprsku 

Při prostupu laserového paprsku kyvetou, v níž proudí vzorek rozptýlený ve vhodném 
médiu, vzniká zdroj elementárních vlnění, který má za následek vznik interferenčních 
kroužků na stínítku destičky s detektory. Dochází k ohybu laserového paprsku, který má za 
příčinu vznik interferenčních kroužků na stínítku. 
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Pro měření velikosti průměrů částice platí: 
( )

0R

lf1,84
částiceVelikost 

⋅⋅=  (9) 

kde: f – ohnisková vzdálenost, 
l – vlnová délka dopadajícího světla, 
Ro – poloměr interferenčního kroužku. 

 
Je měřena intenzita dopadajícího rozptýleného a nerozptýleného laserového paprsku na 

detektory a na základě polohy detektorů (indikace poloměrů kroužků), vzdálenosti měřicí 
kyvety od detektorů (ohyb paprsku) při známé vlnové délce dopadajícího paprsku, lze 
s pomocí matematické teorie Frankhoferových matic stanovit velikost částic. Počet částic je 
měřen na základě velikosti změny intenzity laserového paprsku na detektory [115]. 

 
4.2.6 Stanovení pevností připravených kompozitů 

Mechanické vlastnosti materiálů jsou velmi často rozhodujícím faktorem pro jejich použití 
v praxi. Kompozity na bázi portlandského cementu se většinou chovají jako materiály křehké. 
To znamená, že se na rozdíl od kovů až do svého porušení deformují pouze pružně, plastická 
deformace je zanedbatelná. Obecně lze pružnou deformaci křehkého tělesa v celém rozsahu 
pevnosti, například při namáhání v tahu, vyjádřit Hookovým zákonem [6, 9]: 

 
εEσ ⋅=  (10) 

kde: σ − působící napětí [Pa], 
E – Youngův modul pružnosti v tahu [Pa], 
ε - relativní deformace (ε = ∆l·l-1). 

 
Po překročení mezního napětí se těleso z křehkého materiálu náhle poruší tzv. křehkým 

lomem. Počátek a rozvoj křehkého lomu nejsou jednoduché děje, jejichž průběh závisí nejen 
na typu materiálu ale také na jeho mikrostruktuře, přítomnosti trhlin, tvaru zkušebních těles, 
teplotě, rychlosti zatěžování atd. 

 
U materiálů jsou obvykle testovány následující pevnostní charakteristiky: 
 
� pevnost v tlaku se zjišťuje na zkušebních tělesech jejich plynulým zatěžováním do 

úplného rozrušení, 
� pevnost v tahu za ohybu – zkušební těleso je umístěno na opěrách trojúhelníkového 

tvaru se zaobleným vrcholem nebo na válečcích a je namáháno ve třech nebo čtyřech 
bodech, 

� pevnost v tahu je poměr největší dosažené síly potřebné k přetržení zkušebního 
tělíska při namáhání na tah a počátečního průřezu tělíska v nejužším místě, 

� rázová pevnost v ohybu se stanovuje na kyvadlovém kladivu; kladivo udeří 
doprostřed zkušebního tělíska podepřeného ve dvou bodech rychlostí 5 – 10 m·s-1. Po 
přeražení tělíska je měřen překmit kladiva, ze kterého je vypočítána zbytková energie 
a energie spotřebovaná na přeražení tělíska. 
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U vzorků byla sledována pevnost v tlaku  a pevnost v tahu za ohybu na zkušebních 
tělesech o rozměrech 4 × 4 × 16 cm resp. 2 × 2 × 10 cm. Použitá zařízení viz obrázky 34 a 35. 

 

 
Obrázek 34: Zařízení pro měření pevnosti v tahu za ohybu 

 

 
Obrázek 35: Zařízení pro měření pevnosti v tlaku 
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4.2.7 Postupy při přípravách vzorků a jednotlivých meřeních 

Odměrná analýza 

Příprava vzorku 

Do kádinky o obsahu 250 ml bylo odváženo známé množství supeplastifikátoru a přidáno 
100 ml destilované vody. Takto připravený vzorek byl titrován odměrným roztokem NaOH. 
Pro přesnější stanovení množství superplastifikátoru bylo potřeba do vzorku před titrací přidat 
10,00 ml HCl o koncentraci 0,1013 mol·l-1. Protože karboxylové skupiny jsou v SP vázány ve 
formě solí a přídavkem silné kyseliny dochází k uvolnění těchto skupin do roztoku. Ty jsou 
pak lépe stanovitelné a změna pH nastává v širším intervalu hodnot. 

 

Postup titrace 

Do vzorku byla ponořena skleněná elektroda a byly sledovány změny pH v závislosti na 
objemu přidávaného standardizovaného roztoku NaOH o koncentraci 0,1034 mol·l-1. Jakmile 
již s dalším přídavkem odměrného roztoku nedocházelo k výraznější změně hodnoty pH, bylo 
měření zastaveno a přebytek zásady byl zpětně titrován vodným roztokem HCl o koncentraci 
0,1013 mol·l-1. 

 
Roztoková kalorimetrie 

Popis stanovení obsahu superplastifikátoru ve vodném roztoku 

Metoda je založena na měření změny teploty v důsledku exotermické reakce při přidání 
5 ml roztoku SP ke směsi roztoku 50 g KMnO4 o koncentraci 0,2 mol·l-1 s 50 g roztoku 
kyselin (70 g 96 %H2SO4 + 90 g 85% H3PO4 doplněno vodou na 500 ml). Sledovaná reakce 
spočívá v oxidaci SP přebytkem iontů MnO4

- v kyselém prostředí. 
 
UV – VIS spektrofotometrie 

Měření závislosti adsorpce na teplotě byla prováděna na UV – VIS spektrofotometru 
HITACHI U 3310. Jedná se o dvoupaprskový spektrofotometr. Měření probíhalo v rozsahu 
vlnových délek 200 – 600 nm a 200 – 400 nm. Před každým měřením byla ověřená baseline 
na destilovanou vodu. Poté byla změřena a následovně vyhodnocena absorpční spektra 
vzorku. Tato data byla získána v rámci práce [79]. 

Byly vyneseny hodnoty absorbance v závislosti na vlnové délce. Na základě výsledků 
měření hodnot absorbance v závislosti na vlnové délce byla zvolena koncentrace roztoků 
superplastifikátoru Glenium 151 pro adsorpci na jednotlivé složky HPC 0,5 hm. %, 
(z hlediska vhodného obsahu SP pro stanovení metodou UV – VIS). 

 

Postup stanovení adsorpce superplastifikátoru na složky vysokohodnotného betonu 

Do Erlenmayerovy baňky bylo odváženo po 10 g některé ze složek vysokohodnotného 
betonu a 200 g 0,5% vodného roztoku připraveného z komerčně dodávaného 
superplastifikátoru Glenium 151. Adsorpce probíhala při laboratorní teplotě a dále při 
teplotách 30 °C, 40 °C a 50 °C. Tato směs byla vložena na elektrickou míchačku s ohřevem. 

Každá směs byla míchána po dobu 10 minut a stále udržovaná na požadované teplotě. 
Směs byla dále odstředěna na odstředivce Rotina R46 po dobu 15 minut při 4000 ot.·min-1. 
Při odstřeďování byla stále udržovaná požadovaná teplota, při které probíhala adsorpce. Poté 



 66 

byl roztok nad usazeninou zfiltrován na vakuové filtrační aparatuře (obr. 36) přes 
membránový filtr o velikosti pórů 0,23 µm. U takto získaného filtrátu byl stanoven zbytkový 
obsah superplastifikátoru. 

 

 
Obrázek 36: Vakuová filtra ční aparatura [116] 

 

Přídavek superplastifikátoru 

Pro stanovení množství naadsorbovaného superplastifikátoru byla zvolena metoda 
standardních přídavků. 

Všechny adsorpční spektra při laboratorní teplotě a teplotách 30 °C, 40 °C a 50 °C byla 
vyhodnocena při vlnové délce 230 nm. 

 

Změny při stanovení závislosti adsorpce na pH 

Závislost adsorpce na hodnotě pH byla měřena na dvoupaprskovém spektrofotometru 
UNICAM UV 500. Pro tato měření byla adsorpce prováděna v prostředí pufrů. Nejdřív byly 
vzorky změřeny v prostředí pufru o pH = 7 (vodný roztok  s SP měl pH = 7,3) a poté v pufru 
o pH = 9 (vodný roztok s SP měl pH = 8,7). 

V Erlenmayerově baňce byla smíchána směs 20 g některé z měřených složek a 180 g 
vodného roztoku SP s pufrem (154,82 g vody, 24,18 g pufru a 1 g SP) Tato směs byla třepána 
na třepačce po dobu 5 minut rychlostí 480 cyklů za minutu.  

 

Ukázka výpočtu  

Ukázka výpočtu zdánlivé adsorpce pro MK s SP je ukázána na obrázku. Do kalibrační 
křivky byly na osu x dosazovány hodnoty přídavků a na osu y dosazovány nejvyšší naměřené 
hodnoty absorbancí u jednotlivých vzorků. Výsledná hodnota zdánlivé adsorpce v gramech na 
20 g metakaolinu byla spočítaná podle množství SP v roztoku pro vzorek bez standardního 
přídavku SP a hodnoty přepočítány na mg naadsorbovaného SP na 1 g složky. 
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Obrázek 37: Postup při vyhodnocení závislosti adsorpce SP na pH pro metakaolin 

v pufrovém roztoku o pH = 8,7 

 
Lineární rovnice regrese: 

y = 0,507x + 2,7987 
Po dosazení: 

2,561 = 0,507x + 2,7987 
x = - 0,4689 = 0,4689 celkový obsah SP naadsorbovaného na 20 g složky = 23,44 mg 
SP naadsorbovaného na 1 g složky. 

 
Kalorimetrická měření 

Postup přípravy při stanovení vlivu vodního součinitele na průběh hydratace 
portlandského cementu 

Směs byla míchána a po 5 minutách byl přidány příměsy. Po dalších 5 minutách bylo 
míchání přerušeno. 300 g pasty vloženo do polystyrénového kelímku a byla provedena 
kalorimetrická měření a získány kalorimetrické křivky. 

 

Postup přípravy vzorků pro stanovení vlivu vodního součinitele a množství 
superplastifikátoru na hydrataci portlandského cementu 

Do misky míchačky bylo vsypáno odvážené množství cementu a přidáno potřebné 
množství předem připraveného roztoku vody s určitým množstvím superplastifikátoru. Tato 
směs byla následně míchána po dobu 5 minut.  

Poté bylo míchání přerušeno, 300 g pasty vloženo  do polystyrénového kelímku, opatřeno 
termoizolačním obalem a termočlánkem pro proměření kalorimetrických křivek a  zbývající 
množství bylo umístěno do formy pro výrobu trámečků o rozměrech 10 × 2 × 2 cm. Formy 
s pastou byly následně vibrovány po dobu 2 minut. Následně byly opatřeny PE fólií 
a uchovány volně po dobu 1 dne. Poté byly uloženy do boxu pro vlhké uložení. 
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Postup přípravy vzorků pro sledování chování zkoumaných složek v přítomnosti 
portlandského cementu 

Směsi byly namíchány vždy tak, aby bylo dosaženo co nejnižšího vodního součinitele při 
dostatečné zpracovatelnosti pro co nejlepší mechanické vlastnosti. 

Do misky míchačky bylo nasypáno 750 g cementu CEM I 52,5 N Mokrá. K tomuto 
cementu bylo přidáno 100 g roztoku obsahujícího 7,5 g roztoku superplastifikátoru Glenium 
ACE 40 a vzniklá směs byla 5 minut míchána. Po pěti minutách bylo míchání přerušeno, 
stěny misky otřeny stěrkou kvůli seškrábnutí ulpěného materiálu a přidáno 10 g vody. Tato 
směs byla míchána tři minuty, poté bylo míchání opět přerušeno stěny seškrábnuty a přidáno 
dalších 10 g vody a směs opět 3 minuty míchána. Po tomto přídavku směs začala již částečně 
hydratovat, což se projevilo vznikem shluků hydratovaných částic. Bylo přidáno dalších 5 g 
vody a došlo ke vzniku pasty. 

V dalších měřeních bylo do misky nasypáno 750 g cementu a přelito 100 g roztoku SP 
a 21 g vody. Po pěti minutách míchání došlo ke vzniku pasty. Tímto způsobem bylo získáno 
množství vody potřebné k hydrataci cementu při konstantním množství superplastifikátoru. 

Při dalších měřeních  bylo do misky nasypáno 750 g cementu, přilito 121 g roztoku SP 
a směs byla 5 minut míchána. Poté bylo míchání přerušeno přisypáno potřebné množství 
složek a přidán voda z předem zváženého odměrného válce s vodou. Velikost tohoto přídavku 
byla volena dle předpokládané reaktivity složek a podle míry hydratace. S každým přídavkem 
došlo k seškrábnutí materiálu ulpěném na stěnách misky. Voda byla přidávána vždy po třech 
minutách. 

Měření byla zopakována s vyšším počátečním množstvím vody a následnými menšími 
přídavky. Výsledný vodní součinitel je nejmenší hodnota, při které došlo ke vzniku pasty 
o dostatečné konzistenci pro zavibrování směsi do trámců o velikosti (16 × 4 × 4cm). 

Z této pasty bylo 300 g vloženo do polystyrénového kelímku, opatřeno termoizolačním 
obalem a termočlánkem pro proměření kalorimetrických křivek. 

 
Izotermální a roztoková kalorimetrie 

Postup měření na izotermálním kalorimetru 

Nejdříve byly všechny pevné komponenty směsi zhomogenizovány ve skleněné ampuli. 
Pak byla přidána voda (v případě vzorků CSP1_33, C50S50SP1_33 a C50F50SP1_33 
obsahující potřebné množství superplastifikátoru). Celková hmotnost pasty v ampuli byla 
14 g. Po smíchání byla ampule uzavřena a umístěna do izotermálního kalorimetru. Protože 
byla pasta namíchána mimo kalorimetr nebyl opět zcela zaznamenán první pík, stejně jako 
v případě měření na isoperibolickém kalorimetru. Teplo uvolněné za čas  bylo měřeno při 
20 °C po dobu 7 dní. Integrální teplo  bylo získáno pomocí numerické integrace. 

 

Postup měření na roztokovém kalorimetru 

Měření tepla uvolněného v průběhu hydratace portlandského cementu za použití roztokové 
kalorimetrie je založeno na metodě popsané evropskou normou EN 196 – 8 [17]. Nejdříve 
byly získány potřebné konstanty (tepelná kapacita a koeficient tepelného rozptylu). 

Do polystyrénového kelímku obsahujícího 180 g směsi kyselin (HNO3 o koncentraci 
2 mol·l-1 s 2,76 g 40% HF na každých 100 g roztoku HNO3) temperované na 20 °C bylo 
vsypáno 3 ± 0,05 g oxidu zinečnatého odváženého (nebo potřebné množství hydratovaného či 
nehydratovaného cementu s přesností na ± 0,0001 g). Teplotní změny byly zaznamenávány 
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déle než 47 minut s frekvencí jednoho měření za minutu. Výsledky byly opraveny podle vody 
vázané ve vzorku a vyjádřeny v J·g-1 pojiva. 

 

Postup výpočtu a kalibrace u rozokového kalorimetru dle normy [105] 

Opravený vzestup teploty 
Pro výpočet opraveného vzestupu teploty ∆Tc, vzorků obsahujících  čistou OPC pastu byla 

použita rovnice (11): 
 

( ) ( )3045030C TT2TT∆T −−−=  (11) 

 
Pro vzorky obsahující minerální příměsi byla použita rovnice (12) beroucí v úvahu ztrátu 

tepla vlivem delší doby rozpouštění: 
 

( ) ( ) ( )[ ]0300030C TTK15TT2TT∆T −−−−−−=  (12) 

kde: T0 – teplota směsi kyselin v momentě vsypání vzorku, 
Tx – indikuje teplotní měření v x-té minutě od času vsypání vzorku, 

xT – průměrná hodnota v 5 teplotních měřeních okolo hodnoty Tx (např. 30Τ  je 

průměrná hodnota z měření od 28. do 32. minuty od času vsypání 
vzorku) a K je koeficient tepelného rozptylu (viz níže). 

 
Koeficient tepelného rozptylu 
Koeficient tepelného rozptylu K, v Kelvinech za 15 minut pro 1 Kelvin teplotního rozdílu, 

(K/15 min·K-1), byl vypočítán z dat získaných z kalibrace pomocí rozpuštění oxidu 
zinečnatého podle rovnice (13): 

 

( ) ( )
( )030

3045150

TT

TTTT
K

−
−−−

= −
 (13) 

 
Tepelná kapacita, C 
Tepelná kapacita kalorimetru C v Joulech na Kelvin byla vypočítána z dat získaných 

z kalibrace pomocí rozpuštění oxidu zinečnatého podle rovnice (14): 
 

( ) ( )[ ]faZnOfZnO
C

TTcT300,364H
∆T

P
C −+−+=  (14) 

kde: P – hmotnost oxidu zinečnatého v gramech, 
Tf – teplota na konci rozpouštěcí periody ve stupních Celsia, 
Ta – teplota oxidu zinečnatého v momentě přidání do směsi, 
HZnO – je teplo rozpouštění oxidu zinečnatého ve směsi kyselin při 30 °C 

v Joulech na gram (1077,43 J۠۠·g-1), 
-0,364 – teplotní koeficient tepla rozpouštění oxidu zinečnatého v Joulech na 

gram na kelvin (J·g-1·K-1), 
cZnO – tepelná kapacita oxidu zinečnatého (0,5 J·g-1·K-1). 
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Teplo rozpouštění 
Pro stanovení tepla rozpouštění nehydratovaného a hydratovaného vzorku bylo použito 

1,29 ± 0,01 g nehydratovaného a 1,80 ± 0,02 g hydratovaného vzorku odváženého s přesností 
na ± 0,0001 g. Teplo rozpouštění nehydratovaného cementu Qa, v Joulech na gram, bylo 
spočítáno podle rovnice (15): 

 

( ) ( )20T0,8TTc
P

∆TC
Q fafCEM

C
a −+−+

⋅
=  (15) 

kde: cCEM – tepelná kapacita vzorku nehydratovaného cementu (0,8 J·g-1·K-1). 
 
Teplo rozpouštění hydratovaného vzorku Qi v Joulech na gram, bylo vypočítáno podle 

rovnice (16): 
 

( ) ( )20T1,3TTc
FP

∆TC
Q fafHCEM

C
i −+−+

⋅
⋅

=  (16) 

kde: cHCEM – tepelná kapacita hydratovaného cementu (1,7 J·g-1·K-1). 
 

Hodnoty jsou upraveny podle teplotního koeficientu tepla rozpouštění nehydratovaného 
cementu 1,3 J·g-1·K-1. Korekční faktor na vázanou vodu  F byl vypočítán podle rovnice (17): 

 

a

h

m100

m100
F

−
−

=
 

(17) 

kde: mh – ztráta žíháním hydratovaného vzorku v hm. %, 
ma – ztráta žíháním nehydratovaného vzorku v hm. %. 

 
Hydratační teplo 
Hydratační teplo vzorku Hi, vyjádřené v Joulech na gram materiálu bylo spočítáno jako 

rozdíl mezi teplem rozpouštění nehydratovaného a hydratovaného cementu (18): 
 

iai QQH −=   (18) 
 
Měření mechanických vlastností 

Postup přípravy vzorků pro měření mechanických směsí s bílým portlandským cementem 
a různými příměsmi současně. 

Směsi byly opět míchány tak, aby bylo dosaženo co nejnižšího vodního součinitele. Ze 
všech směsí byly vyrobeny trámečky o rozměru 16 × 4 × 4 cm. U většiny směsí byly 
proměřeny také kalorimetrické křivky. Vzniklé trámečky byly ponechány ve vlhkém uložení. 
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5 VÝSLEDKY A DISKUSE 

 
Výsledky jsou orientovány do praktické oblasti použití přísad a příměsí ke zlepšení 

vlastností betonových směsí. Nejvýznamnější chemickou modifikující přísadou jsou 
superplastifikátory. Superplastifikátory hrají významnou úlohu při zvyšování mechanických 
vlastností, spolehlivosti konstrukcí a zejména v možnostech významného snížení obsahu 
cementu v konstrukcích nahrazováním sekundárními surovinami, což má nepřímý dopad na 
množství exhalací na bázi oxidu uhličitého. Použití příměsí je výhodné díky možnosti 
ovlivnění řady parametrů jak během hydratace, tak u výsledného betonu. Neméně významné 
je hledisko ekonomické, jelikož při použití sekundárních příměsí je možné významně snížit 
cenu výsledného produktu. 
Část práce byla realizována na pracovišti Magnel Laboratory for Concrete Research, 

Department of Structural Engineering, Ghent University, Technologiepark Zwijnaarde 904, 
B-9052 Ghent, Belgium v rámci pětiměsíčního studijního pobytu. 

Nejdříve jsou prezentovány výsledky různých metod použitých pro stanovení obsahu 
superplastifikátoru ve vodném roztoku. Z použitých metod byla vybrána metoda UV – VIS 
pro sledování adsorpce superplastifikátorů na jednotlivé zkoumané složky a změnu adsorpce 
při změně teploty a pH. 

Dále je za pomocí kalorimetrie studován nejdříve vliv vodního součinitele a poté vliv 
množství příměsí a superplastifikátoru na hydrataci cementu.  

V poslední části této kapitoly je studován vliv zkoumaných složek na mechanické 
vlastnosti připravených kompozitů. 

 

5.1 STUDIUM ADSORPCE SUPERPLASTIFIKÁTORŮ  
5.1.1 Odměrná analýza 

Odměrná analýza byla vybrána jako jednoduchá metoda pro stanovení obsahu 
superplastifikátorů obsahujících karboxylové skupiny. Pro tato stanovení byla použita 
neutralizační titrace pomocí odměrných roztoků silné kyseliny a silné zásady 
s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence. 
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Graf 1: Standardizace odměrného roztoku HCl 

 
Standardizace byla provedena třikrát odměrným roztokem NaOH o koncentraci 

0,1034 mol·l-1 stanoveným třikrát na navážku kyseliny šťavelové s použitím fenolftaleinu 
jako indikátoru bodu ekvivalence (graf 1). 

 
Z grafu 1 je patrné, že spotřeba roztoku NaOH o koncentraci 0,1034 mol·l-1 činí 9,80 ml na 

10,00 ml kyseliny chlorovodíkové. Koncentrace přidávané HCl je tedy 0,1013 mol·l-1. Tato 
kyselina byla používána pro další měření. 
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Graf 2: Průběh titra ční křivky s přídavkem HCl (vlevo) a bez přídavku (vpravo) 
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Dalšími měřeními, kde se měla prokázat úloha kyseliny v destrukci solí,  bylo zjištěno, že 
výsledky získané titracemi superplastifikátorů bez předchozího přídavku zředěné HCl jsou 
obtížně zpracovatelné, jelikož při titraci dochází pouze k malé změně pH. Z tohoto důvodu 
byla do vzorků přidávána HCl, díky které došlo k okyselení a uvolnění karboxylové kyseliny 
do roztoku podle rovnice 19 a tím ke zvětšení intervalu přechodu pH, což je patrné 
z porovnání v grafu č. 2. 

 
R-COONa + HCl → R-COOH + NaCl (19) 
 
Karboxylová kyselina vzniklá podle rovnice 1 byla dále titrována podle rovnice 20. 
 
R-COOH + NaOH → R-COONa + H2O (20) 
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Graf 3: Titrace 3,06 g Glenia 151 odměrným roztokem NaOH o c = 0,1034 mol·l-1 

 
Titrace byla prováděna tak, aby vznikl přebytek NaOH. Ten byl pak zpětně titrován 

odměrným roztokem HCl podle rovnice 21. 
 
NaOH + HCl → NaCl + H2O (21) 
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Graf 4: Zpětná titrace přebytku NaOH odměrným roztokem HCl o c = 0,1013 mol·l-1 

 
Z grafů 3 a 4 vyplývá, že spotřeba odměrného roztoku NaOH o c = 0,1034 mol·l-1 je 

5,00 ml. Spotřeba při titraci činila 14,80 ml, z čehož 9,80 ml byla spotřeba NaOH na titraci 
10,00 ml HCl o c = 0,1013 mol·l-1, jak je patrné z grafu 1. Zpětnou titrací HCl 
o c =  0,1013 mol·l-1 byl tento výsledek potvrzen. Na jeden gram Glenia 151 je tedy spotřeba 
1,63 ml roztoku NaOH. Tento výsledek byl  ověřen dalšími měřeními s různým  
množstvím SP. 

 
Testováním různých hodnot přídavku 0,1 mol·l-1 roztoku HCl (5,00 ml, 10,00 ml, 15,00 ml 

a 30,00 ml) bylo zjištěno, že výsledky stanovení vykazují nejnižší odchylku naměřených 
hodnot při přídavku 10,00 ml HCl. Použitím menšího množství kyseliny nastává přechod ve 
velmi úzkém intervalu pH a standardní titrací je obtížně měřitelný. Při použití většího 
množství kyseliny dochází vzhledem k zvýšení objemu vzorku ke snížení citlivosti metody. 

 
Výsledky ukázaly, že touto metodou lze stanovit pouze větší obsahy SP ve vzorku (1 % 

a více). Pro stanovení menšího množství SP potřebného pro zjištění adsorpce SP je tato 
metoda nevhodná z důvodu nízké citlivosti. 

 
5.1.2 Kalorimetrická měření 

Roztoková kalorimetrie 

Metoda je založena na měření změny teploty v důsledku exotermické reakce při přidání 
roztoku SP glenium 151 ke směsi roztoku KMnO4 v kyselém prostředí. Sledovaná reakce 
spočívá v oxidaci SP přebytkem iontů MnO4

- v kyselém prostředí. Po okyselní dochází 
k přeměně karboxylové soli na kyselinu (viz výše). Probíhající reakce karboxylové kyseliny je 
popsána rovnicí číslo 22. 
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5 COOH + MnO4
- + 3 H+ → Mn2+ + 5 CO2 + 4H2O (22) 

 
Lze předpokládat i oxidaci ostatních funkčních skupin případně frakcionalizaci 

polymerového řetězce účinkem manganistanu draselného v kyselém prostředí. Tyto 
probíhající reakce ovšem nelze podrobněji znázornit z důvodu nedostatečné znalosti o složení 
tohoto superplastifikátoru. 
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Graf 5: Kalibra ční křivka roztokové kalorimetrie Glenia 151 

 
Kalibrační křivka v grafu 5 ukazuje závislost mezi změnou teploty a změnou koncentrace 

SP. Dále je zde uveden příklad naměřené kalorimetrické křivky. Tato kalorimetrická křivka 
ukazuje zahřátí o 1,5 °C v případě obsahu 2 % SP v 5 ml přídavku. Tato metoda je vhodná 
pro stanovení vyšších koncentrací polykarboxylátových superplastifikátorů. SP na bázi PNS 
a PMS touto metodou vzhledem k její nízké citlivosti nelze stanovit. 

 
5.1.3 UV – VIS spektrofotometrie 

Pro zjištění adsorpce superplastifikátorů na jednotlivé složky vysokohodnotných betonů 
byla vypracována metoda měření pomocí UV – VIS spektrofotometre. Molekulová absorpční 
spektrometrie je založena na měření a interpretaci změn, které nastávají v molekulách 
při absorpci elektromagnetického záření v oblasti ultrafialové a viditelné části spektra, 
tj. v rozmezí vlnových délek asi 200 až 800 nm. 

 
Měření závislosti adsorpce na teplotě 

Při měření závislosti adsorpce SP na teplotě byly vzorky proměřeny při laboratorní teplotě 
(20 °C) a dále při vyšších teplotách (30, 40 a 50 °C). 

Tato data byla získána při spolupráci na práci [79]. 
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Adsorpce na jednotlivé komponenty při různých teplotách 

 

Tabulka 7: Adsorpce na jednotlivé komponenty při různých teplotách 

ADSORBOVANÉ MNOŽSTVÍ SP NA SLOŽKU 
[mg ·g-1] SLOŽKA SP 

20 °C 30 °C 40 °C 50 °C 

Struska Glenium 151 - 0,38 0,12 0,01 

Cement Glenium 151 - 0,22 0,14 0,09 

Mikrosilika Glenium 151 - 0,26 0,16 0,09 

Metakaolin Glenium 151 0,18 0,15 0,03 0,01 

SUK Glenium 151 0,06 0,05 0,04 0,03 

 
V případě portlandského cementu byla očekávána vysoká míra adsorpce z důvodu 

chemické reakce aktivních částí molekul SP s nejreaktivnějšími složkami PC a také z důvodu 
vzniku ettringitu při hydrataci aluminátových fází. Ettringit má velmi vysoký zeta potenciál 
[87], což by mělo vést ke zvýšení adsorpce SP. Vysoká hodnota adsorpce SP na jemnozrnné 
komponenty je způsobena jejich velkým měrným povrchem. 

Příčinou nízké hodnoty adsorpce u portlandského cementu může být nedosažení rovnováhy 
v reakci vzhledem ke krátkému času kontaktu roztoku superplastifikátoru se studovanou 
složkou. U experimentu byla zvolena pouze 10 minutová adsorpce superplastifikátoru na 
pevné komponenty, jelikož při delších časech by bylo měření zkresleno probíhajícími 
hydratačními procesy. Vzhledem k vlastnostem portlandského cementu a superplastifikátoru 
můžeme předpokládat chemisorpci, která je ve srovnání s fyzikální adsorpcí pomalá. 
Z tohoto důvodu nedošlo k ustavení rovnováhy. Po adsorpci a odfiltrování portlandského 
cementu došlo navíc k mléčnému zakalení roztoku zřejmě z důvodu vzniku CaCO3. Proto 
stanovení na UV – VIS spektrofotometru není tak přesné jako u ostatních studovaných složek. 
S ohledem na tyto skutečnosti nemůžeme zjištěnou hodnotu považovat za směrodatnou. Pro 
stanovení adsorpce na hydratující komponenty vysokohodnotného betonu by bylo možné 
uvažovat o měření v bezvodém prostředí, které však s sebou přináší další problémy, jako 
například ovlivnění konformace molekul superplastifikátoru atd. 

 
Měření závislosti adsorpce na hodnotě pH 

Při těchto měřeních byla sledována adsorpce v prostředí voda + pufr. Vzorky byly 
proměřeny při pH = 7,3 a pH = 8,7. Hodnota pH 8,7 byla vybrána proto, že při hydrataci 
cementů je prostředí alkalické. 
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Grafy číslo 6 a 7 ukazují příklad spekter naměřených při sledování adsorpce SP při 
různých hodnotách pH. 

 

Adsorpce SP na metakaolin v pufrovem roztoku o pH 8 ,7 
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Graf 6: Adsorpce SP na metakaolin v pufrovém roztoku o pH = 8,7 

 

Adsorpce SP na metakaolin v roztoku o pH 7,3
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Graf 7: Adsorpce SP na metakaolin v pufrovém roztoku o PH = 7,3 

 



 78 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty adsorpce SP v závislosti na pH v mg SP na 1 g 
složky. 

 
Tabulka 8: Tabulka závislosti adsorpce SP na pH 

složka adsorpce p ři pH 7 adsorpce p ři pH 9 
metakaolin 38,54 23,44 

SUK 13,30 19,08 
mikrosilika 12,09 35,94 

struska 11,99 16,94 

 
Z naměřených hodnot je zřejmé, že v případě mikrosiliky, strusky a SUKu při zvýšení 

hodnoty pH na 8,7 dochází za zvolených podmínek ke zvýšení množství adsorbovaného 
SP. V případě metakaolinu se naopak snížuje množství adsorbovaného SP. Důvodem 
zvyšující se adsorpce u  mikrosiliky, strusky a SUKu bude zřejmě zvyšující se povrchový 
náboj SiO2 se zvyšujícím se pH. Dá se předpokládat, že dochází ke zvýšení zeta  
potenciálu – oddálení částic a zvýšení přístupu k povrchu zrn a vyšší adsorpci záporně 
nabitého SP. U metakaolinu naopak se zvyšujícím se pH dochází ke snížení zeta potenciálu na 
oktaedrech Al(OH)6. Hodnota zeta potenciálu je hlavní veličinou určující množství SP, které 
se může naadsorbovat. Velmi záporný zeta potenciál znemožňuje adsorpci SP. 

Naměřená adsorpce neodpovídá adsorpci zjištěné předchozími měřeními. Důvodem je 
zřejmě změna adsorpčního prostředí. Při předchozích měřeních docházelo vlivem rozpouštění 
složek ke změně pH, zatímco při těchto měřeních bylo množství pufru voleno tak, aby 
hodnota pH byla po celou dobu měření konstantní. 

 
Ověření získaných výsledků pomocí metody TOC 

 Získané hodnoty byly ověřeny pomocí TOC proměřením adsorpce na strusku, jelikož tato 
metoda byla již několikrát použita v literatuře pro podobná stanovení [74]. 

 
Tabulka 9: Porovnání hodnot získaných pomocí metod UV/VIS a TOC 

měření UV - VIS pH 7 TOC pH 7 UV - VIS pH 9 TOC pH 9 
adsorpce 12,0 11,3 16,9 14,3 

 
Srovnáním naměřených dat lze konstatovat, že výsledky získané metodou UV – VIS jsou 

pouze přibližné, jelikož chyba dosahuje hodnoty 12 %. Celkové trendy jsou však s největší 
pravděpodobností postiženy správně. 

 

5.2 STANOVENÍ POMOCÍ ISOPERIBOLICKÉHO 
KALORIMETRU 

5.2.1 Vliv vodního součinitele na průběh hydratace portlandského 
cementu 

Vodní součinitel označený jako w/c byl vypočítán jako poměr množství vody (u vzorků 
s SP je tomuto množství připočítán také superplastifikátor) k cementu v záměsi. Jako w/b je 
označený poměr množství vody resp. Vody a superplastifikátoru k celkovému obsahu 
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pojivových složek (cement, GBFS, SF a FA) ve směsi – bauxit a SUK nebyly zařazeny mezi 
pojivové složky vzhledem ke své relativně hrubší zrnitosti a nižší reaktivitě.  

Byly proměřeny kalorimetrické křivky vzorku AC36B50SF14SP1_08 s různými přídavky 
vody (65 % a 200 %). Výsledky jsou viditelné v grafech 8 a 9. 

 
Složení vzorků 

Tabulka 10: Složení vzorků pro určení vlivu vodního součinitele 
kód sm ěsi cement  bauxit mikrosilika  SP w/b 

AC36B50SF14SP1_08 36 50 14 1,2 0,16 
AC36B50SF14SP1_13 36 50 14 1,2 0,25 
AC36B50SF14SP1_22 36 50 14 1,2 0,44 

 
Složení je uvedeno v hmotnostních procentech. Množství superplastifikátoru je uvedeno 

vzhledem k celkové váze všech složek. Pro měření byl použit cement Alborg a SP glenium 
ACE 40. Nejdříve byl smísen cement s SP a vodou. 

 
Protože byla pasta namíchána mimo kalorimetr není u žádného z kalorimetrických měření 

zcela zaznamenán první pík způsobený hlavně hydratací C3A fází a povrchovými reakcemi 
(smáčecí teplo). Celkový výsledek tímto není moc ovlivněn, jelikož první pík znamená pouze 
malé procento z celkového uvolněného tepla [21]. Integrální teplo  bylo získáno pomocí 
numerické integrace. 
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Graf 8: Vliv vodního součinitele na průběh vývinu teploty při hydrataci 

 
Z měření vyplývá, že při zvýšení vodního součinitele dochází ke zvýšení množství 

vyvinutého tepla  projevujícího se nárůstem teploty. Ke zvýšení teploty dochází pouze do 
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určité hodnoty přídavku vody. Zvýšením množství přidané vody sice dochází k lepšímu 
kontaktu částic s vodou a tím k většímu vývinu tepla. Na druhé straně však pokud přidáme 
více vody, než je potřeba pro průběh reakcí, stává se tato voda tzv. inertní vodou a ta  naopak 
spotřebuje energii vyvinutou reakcí pro své ohřátí. To má za následek snížení hodnoty 
maximální vyvinuté teploty. 
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Graf 9: Vliv vodního součinitele na průběh vývinu hydratačního tepla 

 
Z grafu je vidět, že pokud uvažujeme celkový vývoj tepla, dochází se zvýšením vodního 

součinitele ke zvýšení vývinu tepla. Je tomu tak i když se musí ohřát tzv. inertní voda. 
Důvodem je vyšší styčný povrch, lepší transport v kapalné fázi  soustavy a následné 
proreagování. 

 
5.2.2 Vliv vodního součinitele a množství superplastifikátoru na 

hydrataci portlandského cementu 

Na následujících grafech 10 – 15 jsou kalorimetrické křivky získané proměřením směsi 
cementu CEM I 42,5 R Mokrá s různým množstvím vody a polykarboxylátového SP Glenium 
ACE 40. 
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Složení vzorků 

Tabulka 11: Složení vzorků cementových směsí s CEM I 42,5 R Mokrá 
kódové ozna čení cement [g] sp [%] voda [g] w/c 

MC_33 752 0 248 0,33 
MCSP02_33 752 0,2 248 0,33 
MCSP05_33 752 0,5 248 0,33 
MCSP1_33 752 1 248 0,33 
MCSP2_33 752 2 248 0,33 

MC_40 714 0 286 0,4 
MCSP02_40 714 0,2 286 0,4 
MCSP05_40 714 0,5 286 0,4 
MCSP1_40 714 1 286 0,4 
MCSP2_40 714 2 286 0,4 

MC_50 667 0 333 0,5 
MCSP02_50 667 0,2 333 0,5 
MCSP05_50 667 0,5 333 0,5 
MCSP1_50 667 1 333 0,5 
MCSP2_50 667 2 333 0,5 
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Graf 10: Vývin teploty při hydrataci CEM I 42,5 w/c = 0,33 
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CEM I 42,5 R w/c = 0,33
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Graf 11: Vývin tepla při hydrataci CEM I 42,5 w/c = 0,33 
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Graf 12: Vývin teploty při hydrataci CEM I 42,5 w/c = 0,40 
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Graf 13: Vývin tepla při hydrataci CEM I 42,5 w/c = 0,40 
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Graf 14: Vývin teploty při hydrataci CEM I 42,5 w/c = 0,50 
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CEM I 42,5 R w/c = 50
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Graf 15: Vývin tepla při hydrataci CEM I 42,5 w/c = 0,50 

 
Se vzrůstajícím množstvím SP dochází ke zpomalení hydratace, což se projeví posunem 

maxima vyvinuté teploty v čase. Se vzrůstajícím obsahem SP se zvyšuje vyvinutá teplota 
až do určité hodnoty a potom klesá. Pouze u vzorku MCSP2_50 dojde k poklesu této 
hodnoty pod hodnotu odpovídající hydrataci cementu. U ostatních vzorků jsou tyto hodnoty 
vyšší. Toto chování je možné vysvětlit tak, že s přibývajícím množstvím SP dochází k lepší 
distribuci a adsorpce vody probíhá na větším povrchu. Při určité mezní hodnotě obsahu SP 
dochází k překročení stavu nasycení a adsorpce polykarboxylátového SP na cement klesá 
[74]. Systém hůře proreaguje a teplota klesá. Objevuje se zde trend zvyšování hodnoty 
nasycení se zvyšujícím se vodním součinitelem. To lze vysvětlit tím, že se zvyšujícím se 
množstvím vody dochází ke snížení koncentrace superplastifikátoru v porovém roztoku 
a z tohoto důvodu je bodu nasycení dosaženo při vyšší koncentraci SP. Z těchto výsledků lze 
usoudit, že použití většího množství polykarboxylátového superplastifikátoru má negativní 
účinek. To může být vysvětleno tvorbou micelárních struktur z molekul superplastifikátoru 
při jeho vyšší koncentraci v roztoku, díky čemuž je k dispozici méně molekul 
superplastifikátoru pro disperzi částic [74]. 

 
Maximální vyvinuté teplo  

Aplikace SP umožňuje přípravu směsí s nižším než teoreticky potřebným množstvím vody 
pro kompletní hydrataci přítomných hydraulických složek. 

Pokud v systému není dostatek vody, tak SP brání hydrataci, čímž dochází ke snížení 
uvolněného tepla. Pokud je zde odpovídající množství vody, uvolní se více tepla než u vzorku 
bez superplastifikátoru. Nejvyšších hodnot při dostatečném množství vody dosáhly vzorky 
s nejvyšší hodnotou maximální dosažené teploty. Zatímco při vodním součiniteli 0,33 tento 
vzorek dosáhl nejnižší hodnoty uvolněného tepla. To lze vysvětlit tím, že při menším 
množství vody, než je potřebné k hydrataci, dojde prudkým ohřátím k odpaření potřebné 
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vody, uzavření pórů, takže bez dostatečného ošetřování nedojde k dobrému proreagování 
systému. Naopak při dostatečném množství vody díky vyšší teplotě dojde ke kompletnějšímu 
proreagování. 

Hodnota uvolněného tepla u vzorku se 2 % SP je vždy velmi nízká. V případě vodního 
součinitele 0,4 je naměřená hodnota nižší než hodnota vzorku bez SP. Toto chování lze 
vysvětlit dlouhou retardací, která způsobí, že vývin tepla se může projevit později. 

 
5.2.3 Chování zkoumaných složek v přítomnosti portlandského 

cementu 

Složení vzorků 

V následující tabulce je uvedeno složení vzorků. Množství jsou uvedena v hmotnostních 
procentech. Ke všem směsím bylo přidáno 1 % SP vzhledem ke hmotnosti cementu.  

 
Tabulka 12: Složení vzorků s CEM I 52,5 N Mokrá 

kódové ozna čení cement  bauxit (B)  mikrosilika (SF) SUK  Struska (S)  w/c w/b 

C_16 100 0 0 0 0 0,17 0,17 
C83B17SP1_19 83 17 0 0 0 0,19 0,19 
C71B29SP1_19 71 29 0 0 0 0,19 0,19 
C60B40SP1_20 60 40 0 0 0 0,2 0,20 

C83SF17SP1_17 83 0 17 0 0 0,2 0,17 
C71SF29SP1_18 71 0 29 0 0 0,25 0,18 
C60SF40SP1_21 60 0 40 0 0 0,35 0,21 

C83SUK17SP1_21 83 0 0 17 0 0,21 0,21 
C71SUK29SP1_24 71 0 0 29 0 0,24 0,24 
C60SUK40SP1_28 60 0 0 40 0 0,28 0,28 

C83S17SP1_18 83 0 0 0 17 0,22 0,18 
C71S29SP1_20 71 0 0 0 29 0,28 0,20 
C60S40SP1_19 60 0 0 0 40 0,32 0,19 
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V grafech 16 – 21 je znázorněno chování složek v přítomnosti portlandského cementu. 
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Graf 16: Vývin teploty CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem 150 g složek 
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Graf 17: Vývin tepla CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem 150 g složek 
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Graf 18: Vývin teploty CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem 300 g složek 
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Graf 19: Vývin tepla CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem 300 g složek 
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Graf 20: Vývin teploty CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem 500 g složek 
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Graf 21: Vývin tepla CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem 500 g složek 

 
Při použití příměsí se náhrada cementu projevuje úměrným snížením maximální 

vyvinuté teploty a posunem tohoto maxima v časové ose. Toto chování je způsobeno menší 
reaktivitou složek oproti cementu, čímž dochází k utlumení transportních reakcí, snížení 
maximální vyvinuté teploty a také k posunutí maxima. Dalším důvodem může být vyšší 
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množství vody ve směsi, jelikož se zvýšením množství reagujících složek dochází ke zvýšení 
množství potřebné vody. Při zvýšení množství přísady nahrazující cement dochází vždy 
k posunu maxima v čase. Toto chování lze opět vysvětlit tím, že systém obsahuje více složek, 
které jsou méně reaktivní než cement a je potřeba je nejdříve „aktivovat“ a tím se  maximum 
projeví později. Dalším důvodem bude pucolánová reakce složek s Ca(OH)2, která způsobí 
fixaci vápníku, čímž nedochází v tak velké míře k rychlým reakcím cementových fází jako 
v případě čistého cementu. Tím dochází k retardaci hydratace, ale po určitém čase se projeví 
pucolánová reakce poměrně znatelným zvýšením teploty. Při vyhodnocení integrálních 
křivek, které odpovídají celkovému uvolněnému teplu je vidět, že srovnávací vzorek 
obsahující pouze cement má naopak téměř nejnižší hodnotu. Nižší hodnotu má pouze bauxit 
při větších přídavcích než 150 g. U ostatních složek zřejmě dochází k chemickým reakcím 
zejména s Ca(OH)2, což způsobuje vyšší hodnotu uvolněného tepla. Další vliv na zvýšení 
množství uvolněného tepla má také vyšší množství vody dostupné pro hydrataci cementu 
vzhledem ke zvýšení potřebného množství záměsové vody. 

Z měřených příměsí nejvíce retardoval SUK a nejméně bauxit. To lze vysvětlit tím, že za 
daných okolností reagoval bauxit pouze minimálně, zatímco SiO2 v SUKu reagoval více. 
Dlouhou dobu reakce SiO2 lze vysvětlit zejména větší velikostí částic (menším reakčním 
povrchem) a menší reaktivitou SUKu oproti mikrosilice nebo strusce. U mikrosiliky 
a vysokopecní strusky jsou naměřené hodnoty velmi podobné. Zřejmě z toho důvodu, že obě 
příměsi jako jemné pucolánové příměsi reagují podobně rychle. 

 
Chování jednotlivých složek ve směsi 

Časové závislosti hydratačního tepla cementu jsou charakterizovány nejvyššími 
hodnotami maximální vyvinuté teploty, zřejmě díky rychlému vzrůstu hodnoty pH 
a následně směsi teplota prudce vzroste. Celkové uvolněné teplo je naopak nejmenší, jelikož 
dochází k rychlým reakcím, které ovlivní teplotu zejména z počátku hydratace, ale reakce 
v pozdějších fází již vyvinuté teplo neovlivňují natolik jako např. pucolánová reakce.  

Směsi s bauxitem dosahují nejmenších hodnot maximální dosažené teploty i vyvinutého 
tepla. Tyto hodnoty se dále snižují se zvýšením množství bauxitu ve směsi. Toto chování 
poukazuje na nižší chemickou reaktivitu bauxitu, především díky vetší velikosti částic. Fáze 
na bázi hydroxidu a oxohydroxidů hlinitého jsou také charakterizovány nižší rozpustností a ta 
je pravděpodobně příčinou zpomalení procesu. Při malém množství bauxitu ve směsi 
(přídavek 150 g) lze očekávat vyšší pH reakčního systému. V tomto prostředí se projeví 
chemická reakce a dochází k mírnému zvýšení vývinu tepla oproti samotnému cementu. 
S vyšším množstvím bauxitu ve směsi dochází k eliminaci vlivu této reakce a vyvinuté teplo 
se snižuje z důvodu nižšího množství aktivních složek ve směsi. Z tohoto důvodu také směsi 
s bauxitem dosahují nejmenší vyvinuté teploty. Dalším důvodem může být vznik gibbsitu 
(Al(OH)3) z důvodu zvýšení pH, který je téměř nereaktivní. 

 
Reakce soustavy v přítomnosti SUKu je výraznější  než je tomu u bauxitu. Maximální 

dosažená teplota je při malém přídavku (150 g) stejně vysoká jak u bauxitu, při přídavku 
300 g je vyšší než u bauxitu a při přídavku 500 g se opět vyrovnají. Hodnota uvolněného tepla 
je vyšší než bauxitu, resp. cementu, avšak nižší než u více reagujících složek. SiO2  jako SUK 
zřejmě reaguje více než hydroxidy a oxohydroxidy hlinité v bauxitu, avšak méně než 
u mikrosiliky nebo jemně mleté vysokopecní strusky. Hlavním důvodem zřejmě bude větší 
rozměr částic a také krystalická struktura SUKu. SUK reaguje i při vyšším přídavku (300 g), 
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což bude zřejmě z důvodu vyšší reaktivity než bauxit a také jelikož SUK bude reagovat i při 
nižším pH (snižujícím se rozpouštěním SiO2) než bauxit. To má za následek vyšší hodnotu 
uvolněného tepla než cement a je to také důvod proč maximální vyvinutá teplota je u přídavku 
150 g (projevují se rekce obou složek) a u 500 g (příliš mnoho materiálu, aby za daných 
podmínek mohl reagovat) podobná jako u bauxitu, zatímco při přídavku 300 g je u SUKu 
vyšší jelikož při této hodnotě se již bauxit jeví jako nereaktivní. 

 
S použitím vysokopecní strusky dochází k vysokému vývinu teploty,maximální dosažená 

teplota je nižší než u kontrolního vzorku obsahujícího pouze portlandský cement, avšak vyšší 
než u ostatních složek. Celkové uvolněné teplo směsí s vysokopecní struskou  je nejvyšší 
naměřené ze sledovaných příměsí. To svědčí o vysoké reaktivitě strusky. Struska nereaguje 
v prvních fázích hydratace tak rychle jako cement, což se projeví nižší maximální dosaženou 
teplotou, avšak v pozdějších fázích hydratace vyprodukuje více tepla než ostatní složky 
zejména pucolánovou reakcí. Teplo uvolněné touto reakcí je obtížně měřitelné, jelikož jeho 
velikost je podobná se ztrátami do okolí. Podle literatury [5, 117] se tato reakce projeví hlavně 
po několika dnech hydratace, což má za následek vyšší celkové uvolněné teplo než u čistého 
portlandského cementu. 

 
Reakce mikrosiliky  při malém množství je možno charakterizovat jako pomalou 

a projevuje se spíše její retardační efekt. Při zvyšování přídavku je zřejmý nárůst reaktivity 
charakterizovaný nárůstem hodnot jak maximální vyvinuté teploty, tak celkového uvolněného 
tepla. Při přídavku 500 g se hodnota uvolněného tepla po 45 hodinách vyrovná hodnotě směsi 
se struskou, avšak lze očekávat, že v případě směsi se struskou dojde ke značnému zvýšení 
této hodnoty z důvodu pucolánové reakce probíhající v pozdějších fázích hydratace. 
U mikrosiliky jako u jediné ze zkoumaných složek dochází  se zvyšujícím se přídavkem ke 
zvýšení maximální dosažené teploty i uvolněného tepla, což dokumentují závislosti 
hydratačních tepel soustavy PC + mikrosilika v grafu 22 (viz níže). K tomuto chování dochází 
zřejmě z toho důvodu, že mikrosilika potřebuje k reakci více vody (se zvyšováním přídavku 
dochází ke zvýšení množství potřebné vody). Podle literatury [5, 10] dochází většinou 
použitím mikrosiliky k akceleraci hydratace v prvních hodinách, avšak v tomto případě 
dochází k retardaci. Důvodem bude nízký vodní součinitel, jelikož se voda z velké míry 
spotřebovává na smáčení povrchu mikrosilky a z důvodu nedostatku vody se zpomaluje 
hydratace. 
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Vliv sledovaných příměsí na průběh hydratace portlandského cementu 

V grafech 22 – 29 jsou jsou vidět účinky složek při různých velikostech přídavku. 
U všech složek dochází k retardačnímu efektu ve srovnání s pastou obsahující pouze 

superplastifikátor díky nižší reaktivitě oproti cementu. 
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Graf 22: Vývin teploty CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem mikrosiliky 
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Graf 23: Vývin tepla CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem mikrosilky 
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Graf 24: Vývin teploty CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem strusky 
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Graf 25: Vývin tepla CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem strusky 
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Graf 26: Vývin teploty CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem SUK 
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Graf 27: Vývin tepla CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem SUKu 
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Graf 28: Vývin teploty CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem bauxitu 
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Graf 29: Vývin tepla CEM I 52,5 N Mokrá s přídavkem bauxitu 

 
Zvýšením přídavku bauxitu i SUKu dochází ke snížení maximální dosažené teploty 

(maximální rychlosti reakce) i celkového uvolněného tepla (entalpie hydratace). Důvodem je 
rostoucí podíl příměsi s nižší reaktivitou.  

U vysokopecní strusky dochází se zvyšujícím se přídavkem ke zpomalení reakce (snížení 
maximální vyvinuté teploty) z důvodu fixace Ca(OH)2. Maximální vyvinuté teplo je nejvyšší 
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při přídavku 300 g. Hodnota při přídavku 150 a 500 g je téměř shodná. Důvodem zřejmě 
bude, že největší množství strusky je schopno zreagovat při přídavku 300 g z důvodu 
dostupného množství Ca(OH)2 a vhodnějšího pH.  Je pravděpodobné, že entalpie hydratační 
reakce je pravděpodobně vyšší díky latentnímu teplu. 

 
U mikrosiliky  dochází jako u jediné ze složek s rostoucím množstvím ke zvýšení 

maximální vyvinuté teploty i tepla z již zmiňovaných důvodů. 
 
5.2.4 Chování složek v kombinaci s bílým cementem Alborg 

Absence brownmilleritu   v cementu může hrát zajímavou úlohu  při architektonických 
aplikacích (např. bílý nebo probarvený beton). Z těchto důvodů bylo v rámci práce  
hodnoceno chování bílého cementu. Tepelné chování složek v přítomnosti tohoto cementu 
(CEM I 52,5 R Alborg) ilustrují grafy 30 – 33. Směsi byly míchány stejným způsobem jako 
v kapitole 5.2.3. Ke směsím byl přidáván superplastifikátor glenium ACE 40. Vodní 
součinitel potřebný pro hydrataci bílého cementu byl stanoven na 0,16. 

 

Složení směsí 

V tabulce číslo 13 je uvedeno složení směsí. Všechny směsi obsahují 1 % SP vzhledem ke 
hmotnosti cementu. 

 
Tabulka 13: Složení směsí s CEM I 52,5 R Alborg 

kódové ozna čení cement bauxit (B)  mikrosilika (SF) SUK struska (S)  w/c w/b 

AC_16 100 0 0 0 0 0,16 0,16 
AC83B17SP1_17 83 17 0 0 0 0,17 0,17 
AC71B29SP1_18 71 29 0 0 0 0,18 0,18 

AC83SF17SP1_14 83 0 17 0 0 0,17 0,14 
AC71SF29SP1_13 71 0 29 0 0 0,18 0,13 

AC83SUK17SP1_19 83 0 0 17 0 0,19 0,19 
AC71SUK29SP1_24 71 0 0 29 0 0,24 0,24 

AC83S17SP1_20 83 0 0 0 17 0,24 0,20 
AC71S29SP1_21 71 0 0 0 29 0,29 0,21 
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Graf 30: Vývin teploty CEM I 52,5 R Alborg s přídavkem 150 g složek 
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Graf 31: Vývin tepla CEM I 52,5 R Alborg s přídavkem 150 g složek 
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Graf 32: Vývin teploty CEM I 52,5 R Alborg s přídavkem 300 g složek 
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Graf 33: Vývin tepla CEM I 52,5 R Alborg s přídavkem 300 g složek 

 
U všech měřených směsí, stejně jako u kombinace s portlandským cementem, došlo 

použitím příměsí ke snížení maximální vyvinuté teploty i zpomalení hydratace. 
 
Cement má i v tomto případě nejvyšší hodnotu maximální vyvinuté teploty, ale co se týče 

vývinu tepla má vyšší hodnotu struska a v případě přídavku 300 g i SUK. Vyšší rychlost 
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procesu reprezentované maximem uvolněného tepla je zřejmě způsobená vyšší chemickou 
reaktivitou při použití tohoto druhu cementu. 

 
Struska stejně jako v případě portlandského cementu má ze zkoumaných příměsí nejvyšší 

hodnotu maximální dosažené teploty a nejvyšší hodnotu celkového uvolněného tepla ze všech 
použitých složek. 

 
Při použití SUKu je dosaženo vyšší teploty než u bauxitu či mikrosiliky, ale nižší než 

u strusky. Při nižším přídavku je celkové uvolněné teplo nižší než u cementu, ale při vyšším 
přídavku je uvolněné teplo vyšší než u cementu. Důvodem zřejmě bude podobně jako 
u portlandského cementu vyšší množství vody.  

 
Bauxit dosáhne stejně jako při kombinaci s portlandským cementem nízké maximální 

dosažené teploty. Vyvinuté teplo je u obou hodnot přídavků nejnižší, což opět poukazuje na 
jeho nízkou reaktivitu. 

 
Mikrosilika  dosahuje v kombinaci s bílým cementem také velmi nízkých hodnot 

maximální dosažené teploty. U přídavku 150 g je tato hodnota dokonce nižší než u bauxitu. 
Celkové vyvinuté teplo je vyšší než u bauxitu, ale nižší než u cementu. Při porovnání času 
dosažených maxim lze zjistit, že při použití mikrosiliky dochází k největší retardaci, což 
velmi ovlivní maximální vyvinutou teplotu. Dalším důvodem tohoto chování je nízká 
reaktivita způsobená malým množstvím vody. 

 

5.3 MĚŘENÍ VLIVU P ŘÍM ĚSÍ NA PRŮBĚH HYDRATACE 
POMOCÍ IZOTERMÁLNÍHO A ROZTOKOVÉHO 
KALORIMETRU 

5.3.1 Popis použitých materiálů a připravených směsí  

Pro toto studium byl použit ve všech vzorcích portlandský cement CEM I 52,5N Holcim. 
Složky použité jako částečná náhrada cementu byly: křemičité úlety Belgie (SF), popílek (FA) 
a jemně mletá granulovaná vysokopecní struska Belgie (GBFS). K některým směsím byl 
přidáván komerčně dodávaný polykarboxylátový superplastifikátor Glenium 51. 

 
Studován byl vliv superplastifikátoru, strusky, popílku, mikrosiliky a vodního součinitele. 
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Složení směsí 

Tabulka 14: Složení směsí s CEM I 52,5 N Holcim 

Kód cement [%] SF [%] GBFS [%] FA [%] SP [%] w/b 

C_33 100 0 0 0 0 0,33 

C_40 100 0 0 0 0 0,40 

C_50 100 0 0 0 0 0,50 

CSP1_33 100 0 0 0 1 0,33 

C90SF10_40 90 10 0 0 0 0,40 

C50S50SP1_33 50 0 50 0 1 0,33 

C50F50SP1_33 50 0 0 50 1 0,33 

C50F50_40 50 0 0 50 0 0.40 

 
V následujících grafech jsou zobrazeny hodnoty hydratačního tepla v Joulech na gram 

pojiva získané pomocí izotermální kalorimetrie během prvních 7 dnů hydratace 
a prostřednictvím roztokové kalorimetrie měřením vzorků po dobu 120 dnů. Body získané 
měřením pomocí rozotkové kalorimetrie jsou proloženy exponenciální křivkou o rovnici 
y = A·(1 - e-B x). Body jsou označeny pomocí kódování příslušného vzorku. Exponenciální 
křivka vytvořená pomocí těchto bodů je stejně barevně označená jako příslušné body. 
Rovnice této křivky je vždy uvedena v legendě. Z této rovnice má praktický význam zejména 
konstanta A, jelikož odpovídá maximálnímu teplu, které se může uvolnit ze zkoumaného 
vzorku. 

Grafy číslo 34 – 36 ukazují srovnání cementových past s různým vodním součinitelem. 
 

Porovnání past s r ůzným množstvím vody
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Graf 34: Porovnání diferenciálních křivek směsí s cementem a různým vodním 
součinitelem 
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Graf 35: Porovnání integrálních křivek směsí s cementem a různým vodním 
součinitelem 
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Graf 36: Porovnání hodnot z roztokového kalorimetru směsí s cementem a různým 
vodním součinitelem 
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V případě C_33 se objevuje druhé maximum na kalorimetrické křivce nejdříve ze 
zkoumaných vzorků. Zřejmě je to z důvodu menšího množství vody než je potřeba pro 
kompletní hydrataci (teoretická potřebná hodnota je přibližně w/c = 0,4 [3]). Při nízkém 
vodním součiniteli se voda rychleji nasytí ionty Ca2+ a hydratace se tak projeví dříve. 
Z důvodu nižšího množství vody nemůže dojít k hydrataci všech fází, čímž se snižuje 
vyvinuté teplo. Lze předpokládat, že v pozdější době uložení betonu dojde k dohydratování 
a uvolnění dalšího tepla. Vzorek C_40 má ideální vodní součinitel z hlediska kompletního 
proreagovaní pasty. Tím dochází k nejvyššímu nárůstu teploty a zvýšení hodnoty uvolněného 
tepla. U vzorku C_50 (w/c = 0,5) je vody víc než je teoretická spotřeba. Nezreagovaná voda 
se tak stává inertem, který odebírá teplo, jelikož se musí ohřát a snižuje se maximální 
vyvinutá teplota. Jelikož s větším množstvím vody se dostávají fáze do lepšího kontaktu 
s vodou je hydratace kompletnější a vyvinuté teplo se ještě mírně zvýší oproti C_40 
Z výsledků je vidět také retardace prodlužující se se zvyšujícím obsahem vody z důvodu větší 
vzdálenosti cementových zrn při hydrataci. 

 
Na grafech číslo 37 a 38 je viditelný účinek superplastifikátoru. 
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Graf 37: Integrální k řivky znázorňující uvolněné teplo vzorku CSP1_33 v prvních 

sedmi dnech hydratace 
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Graf 38: Exponenciální křivky znázorňující uvolněné teplo vzorku CSP1_33 po 120 

dnech hydratace 

 
Použití superplastifikátoru snižuje celkové množství tepla uvolněného v průběhu hydratace 

v prvních sedmi dnech. Po více dnech se hodnoty vyrovnají což je v souladu 
s publikovanými výsledky [62]. Důvodem pro nižší hodnotu naměřenou po 120 dnech 
hydratace může být také menší množství vody, jelikož je obsah SP připočítán k vodnímu 
součiniteli. Toto chování je v souladu s výsledky získanými pro předchozí měření (viz 
kapitola 5.2.2) u vzorku MC_33. Změny ve vývinu tepla jsou také podobné jako 
u předchozích měření. Rapidní snížení hodnoty u vzorku MC_50 je možné vysvětlit nižší 
reaktivitou cementu Mokrá ve srovnání s cementem Holcim. Cement ztrácí svoji reaktivitu 
například skladováním, kdy může dojít k hydrataci, karbonataci atd. Diferenciální křivky 
znázorňující účinek superplastifikátoru viz níže graf 39. 

 
V následující tabulce jsou uvedeny vyhodnocené maximální hodnoty uvolněného tepla. 
 
Tabulka 15: Vyhodnocené maximální hodnoty uvolněného tepla 

kód vzorku maximální teplo [J ·g-1] 

C_33 463 

C_40 520 

C_50 530 

CSP1_33 453 
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V grafech číslo 39 – 44 je znázorněn vliv příměsí na hydrataci cementu. 
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Graf 39: Porovnání diferenciálních křivek směsí s w/b = 0,33 příměsmi a 
superplastifikátorem 

 
Ze srovnání diferenciálních křivek v grafu 39 je patrná retardace a snížení maximální 

vyvinuté teploty způsobené superplastifikátorem. Struska i popílek způsobují také snížení 
maximálního vyvinutého tepla a retardaci. V případě vzorku popílku s SP je retardační účinek 
popílku znatelně vyšší než jaký by se předpokládal sečtením hodnot retardací zaznamenaných 
u vzorků CSP1_33 a C50F50_40. Z tohoto lze usoudit, že superplastifikátor má v kombinaci 
s FA synergický účinek na retardaci hydratace. Naproti tomu rozdíl o kolik se sníží maximální 
uvolněné teplo u těchto vzorků je menší než pro vzorek C50F50_40 viz níže graf 43. 

Zároveň se u vzorků s GBFS, FA a SP objevuje třetí pík. Podle [66] se tento pík 
projevuje pouze u některých cementů a je připisován transformaci aluminátových 
hydratovaných fází na bázi ettringitu a kalciummonosulfátu. U čistého portlandského cementu 
je toto třetí maximum obtížně zaznamenatelné a objevuje se většinou až při použití některých 
příměsí. Je známo [117], že se hydratací trikalciumsilikátu uvolňuje dostatečné množství 
vápníku, zvyšuje se alkalita a jsou zahájeny reakce strusky. Tyto reakce se projevují na 
kalorimetrické křivce jako třetí vrchol a jsou výraznější s rostoucím obsahem GBFS.  
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Graf 40: Uvolněné teplo v prvních sedmi dnech hydratace u vzorků s w/c = 0,33 

a 1 % superplastifikátoru 
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Graf 41: Uvolněné teplo po 120 dnech hydratace u vzorků s w/c = 0,33 a 1 % 

superplastifikátoru 

 
Při použití strusky dochází ke snížení hodnot získaných z izotermálního kalorimetru. 

Z toho lze usoudit, že náhradou cementu za strusku dochází ke snížení celkového uvolněného 
tepla (vyjádřeného v Joulech na gram pojiva) v prvních sedmi dnech hydratace, což je 
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v souladu s publikovanými výsledky [110, 117]. Ke snížení pravděpodobně dochází z důvodu 
reakce strusky s Ca2+ ionty čímž se zbrzdí vývin tepla. Naproti tomu celkové uvolněné teplo 
získané s pomocí roztokového kalorimetru je vyšší než u vzorku cementu se 
superplastifikátorem, jelikož dochází k pucolánové reakci, což ovlivní velikost uvolněného 
tepla v pozdějších dnech hydratace. U předchozích měření na isoperibolickém kalorimetru 
s cementem Mokrá docházelo nad určitou hodnotu ke snižování hodnoty uvolněného tepla. 
V případě 50 % přídavku lze předpokládat snížení této hodnoty až k hodnotě cementu. Rozdíl 
těchto hodnot ovšem závisí zejména na reaktivitě použitých složek. 
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Graf 42: Porovnání diferenciálních křivek vzorků o w/b = 0,40 

 
Z grafu 42 je vidět, že při použití popílku nebo mikrosiliky  se snižuje maximální 

uvolněné teplo. Popílek retarduje hydrataci, zatímco u vzorků s mikrosilikou se maximum 
objevuje dříve než u vzorku C_40. K akceleraci hydratace zřejmě dochází z důvodu vysoké 
rychlosti rozpouštění [41], rychle probíhající pucolánové reakci [13] a vysokého specifického 
povrchu, který slouží také jako zárodky pro precipitaci hydratačních produktů [5]. 
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Graf 43: Uvolněné teplo v prvních sedmi dnech hydratace u vzorků s w/c = 0,40 
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Graf 44: Uvolněné teplo po 120 dnech hydratace u vzorků s w/c = 0,40 

 
Při použití mikrosiliky  dochází ke zvýšení vývinu tepla v prvních hodinách hydratace, ale 

celkové uvolněné teplo se v tomto případě mírně sníží, jelikož tato příměs není schopna při 
reakcích uvolnit tolik tepla jako použitý cement. Dalším důvodem bude opět reakce s Ca2+. 
U předchozího měření s cementem Mokrá byly hodnoty uvolněného tepla při malém přídavku 
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srovnatelné s hodnotami pro vzorek cementu. Se zvyšujícím se množstvím mikrosiliky 
docházelo ke zvýšení této hodnoty. Důvodem pro snížení množství uvolněného tepla může 
být vyšší reaktivita tohoto cementu oproti cementu Holcim.  

 
Na grafech z roztokového kalorimetru s FA (graf 41 a 44) je vidět velké kolísání hodnot. 

Při opakovaných měřeních bylo u těchto vzorků zjištěno odmísení zabraňující získat 
homogenní vzorek. Z tohoto důvodu bylo měření vzorků s popílky ukončeno po 40 dnech.  

Použitím popílku dochází ke snížení vyvinutého tepla po celou dobu hydratace. Důvodem 
snížení v prvních dnech bude opět reakce s ionty Ca2+. Důvodem snížení uvolněného tepla 
v pozdějších dnech hydratace bude efekt „ředění”, jelikož je zde raktivní cement nahrazen 
méně reaktivními popílky, které nejsou schopny uvolnit takové množství tepla. Toto teplo se 
neuvolní ani v pozdějších fázích hydratace prostřednictvím pucolánové reakce. Z tohoto 
důvodu je možné říci, že popílek je vhodný pro použití v masivních betonových konstrukcích. 
Další výhodou jeho použití je snížení hustoty konečného produktu, jelikož se jedná o velmi 
lehký materiál. 

Při použití SP společně s popílkem dochází ke zvýšení uvolněného tepla zřejmě z důvodu 
větší tekutosti, díky které systém lépe zreaguje. Dále použitím superplastifikátoru může dojít 
ke zpoždění reakcí popílku a tím k lepšímu zreagování cementu, což se projeví zvýšeným 
množstvím vyvinutého tepla. Toto chování se objevuje u výsledků z roztokového 
i izotermálního kalorimetru. 

 
V tabulce 16 jsou uvedeny vyhodnocené maximální hodnoty uvolněného tepla pro vzorky 

obsahující studované příměsy.  
 
Tabulka 16: Vyhodnocené maximální hodnoty uvolněného tepla 

kód vzorku maximální teplo [J ·g-1] 

C90SF10_40 432 

C50S50SP1_33 498 

C50F50_40 224 

C50F50SP1_33 379 

 
V tabulce 17 jsou uvedeny hodnoty z izotermálního kalorimetru v Joulech na gram pojiva. 
 
Tabulka 17: Data z izotermálního kalorimetru v Joulech na gram pojiva 

Kód 1 den  3 dny  4 dny  5 dní  6 dní  7 dní  

C_33 174 272 286 294 300 304 
C_40 137 231 256 278 296 309 
C_50 143 260 287 310 329 343 

CSP1_33 53 205 231 253 270 281 
C90SF10_40 137 228 250 269 285 297 

C50S50SP1_33 38 143 172 194 212 226 
C50F50_40 74 130 145 157 168 176 

C50F50SP1_33 36 109 137 155 169 179 
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Přepočtem integrálních hodnot (v J·g-1 pojiva, viz tabulka číslo 18) lze získat dodatečný 
tepelný efekt příměsí. Hodnota tepla uvolněného za určený čas (po 1, 3, 4, 5, 6, 7 dnech) je 
přepočítána na efekt v případě 100 % příměsi. Například při poměru 50:50 je tato hodnota 
vynásobena 2 a od výsledné hodnoty je odečtena hodnota pro čistý cement se stejnou 
hodnotou poměru voda/pojivo (pro vzorky s SP je odečítána hodnota vzorku CSP1_33). Tyto 
hodnoty udává tabulka 18. 

 
Tabulka 18: Tepelný efekt příměsí v Joulech na gram příměsi 

Kód  1 den  3 dny  4 dny  5 dní  6 dní  7 dní  

C_33 174 272 286 294 300 304 
C_40 137 231 256 278 296 309 
C_50 143 260 287 310 329 343 

CSP1_33 -121 -67 -55 -41 -30 -23 
C90SF10_40 137 201 196 188 186 189 

C50S50SP1_33 23 81 113 135 154 171 
C50F50_40 11 29 34 36 40 43 

C50F50SP1_33 19 13 43 57 68 77 
 
V případě CSP1_33 jsou hodnoty záporné, což je způsobeno tím, že superplastifikátor je 

příměs, která nesnižuje hodnotu uvolněného tepla tím, že by nahrazovala část cementu. 
Z tohoto důvodu bude výsledná hodnota po odečtení hodnoty naměřené pro C_33 (tato 
hodnota je vyšší) vždy záporná. Po vyhodnoceni je vidět, že SP snižuje uvolněné teplo hlavně 
v prvních dnech hydratace. Po třech dnech už je rozdíl menší a po sedmi dnech téměř 
zanedbatelný. Mikrosilika dává vysoký tepelný příspěvek v prvních dnech hydratace, ale tento 
příspěvek se časem snižuje. Po 7 dnech je její tepelný příspěvek srovnatelný s tepelným 
příspěvkem strusky. Ta narozdíl od SF tepelně přispívá až po několika dnech hydratace. 
V prvních dnech je její příspěvek velmi malý. V případě popílku je vidět značný efekt snížení 
vyvinuté teploty, který je dvakrát větší bez použití SP. Tyto výsledky ukazují na 
antagonistický efekt na snížení vyvinuté teploty při použití FA a SP současně. 
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Znázorn ění rozdílu deriva čních kalorimetrických k řivek
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Graf 45: Porovnání rozdílu diferenciálních křivek 

 
Vgrafu číslo 45 je odečtena hodnota C_33 od CSP1_33 a u ostatních vzorků je odečtena 

příslušná hodnota stejně jako v tabulce 18. Z výsledků je vidět, že při použití 
superplastifikátoru dochází ke snížení vyvinutého tepla v prvních fázích hydratace. Po 
několika dnech se hodnoty začínají vyrovnávat (křivka se přibližuje k nule). Retardace 
způsobená reakcí s volným vápnem je viditelná u popílku i u strusky, jelikož tyto hodnoty 
jdou do záporu. U popílku je vidět znatelnější retardace při společném použití FA s SP, ovšem 
není vidět nějaký znatelný synergický efekt. U SF je vidět naopak zrychleni hydratace. Dále 
je vidět veliký tepelný příspěvek během prvního dne vyvolaný rychlou reakcí SF. U FA 
a GBFS dochází naopak ke snížení vyvinutého tepla v prvních fázích hydratace. Synergický 
nebo antagonický účinek při společném použití SP a FA lze posoudit pouze porovnáním 
hodnot z derivačních křivek, ale ne z jejich vzájemných odečtů. 

 
5.3.2 Zhodnocení měření na izotermálním a roztokovém kalorimetru 

Izotermální kalorimetrie je vhodná zejména pro měření a modelování průběhu hydratace 
v prvních dnech, zatímco roztoková kalorimetrie je vhodnější pro měření v rozmezí od 
několika dní až po velmi dlouhé časy v řádech měsíců až let. Po několika dnech jsou změny 
hydratačního tepla již velmi malé. Izotermální kalorimetrií je pak obtížné monitorovat pomalé 
reakce, při kterých je uvolňované teplo srovnatelné se ztrátami do okolí. Roztokovou 
kalorimetrií je obtížné sledovat průběh hydratace v prvních dnech, protože dochází k velkým 
změnám hodnot. Po delší době díky menšímu rozdílu hodnot je možné získat výslednou 
hodnotu jako aritmetický průměr několika hodnot. Pro čisté cementové pasty s rostoucím 
vodním součinitelem roste také množství uvolněného tepla vyjádřené v J·g-1 cementu. To 
je obzvláště patrné v prvních dnech hydratace. Tyto výsledky jsou ve shodě s výsledky 
publikovanými v literatuře [110]. Důvodem je pravděpodobně skutečnost, že větší množství 
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vody v systému, vede k lepšímu kontaktu fází a  intenzivnější reakce mezi komponentami má 
za následek větší uvolněné teplo. 

 
V případě, že vzorky obsahují komerčně dodávaný polykarboxylátový SP je pozorován 

retardační účinek. Tento jev je vysvětlen v mnoha publikacích (např. [58, 72, 94, 97]) 
neutralizováním přitažlivých sil mezi cementovými částicemi, čímž dochází ke zpomalení 
hydratace. Naadsorbování polykarboxylátu s vnějšími postranními řetězci brání hydrataci 
pomocí sterického efektu. Retardační ůčinek je závislý na tloušťce vrstvy naadsorbovaného 
polymeru. [58, 72]. Tím dochází ke zpoždění reakcí C3A a následně C3S [94, 97]. To je 
pravděpodobně příčinou snížení hydratačního tepla v ranných fázích hydratace a zpomalení 
výskytu druhého vrcholu na kalorimetrické křivce. Po několika dnech hydratace se rozdíl 
snižuje, což je v souladu s publikovanými výsledky [110]. 

 
Při použití SF je tepelný efekt této příměsi po 7 dnech hydratace nižší než efekt cementu 

(viz tabulka 18). Celkové uvolněné teplo je nižší než u čisté cementové pasty. To je 
pravděpodobně proto, že při reakcích mikrosiliky se uvolňuje méně tepla než u portlandského 
cementu. 

Při porovnáni diferencialních křivek bylo zjištěno, že dochází ke zrychlení hydratace 
a maximum se objevuje dříve. Toto bude pravděpodobně způsobeno vysokou rychlostí 
rozpouštění [41], rychle probíhající pucolánové reakci [13] a vysokým specifickým 
povrchem, který také slouží jako zárodek pro precipitaci hydratačních produktů [5]. Tím 
dochází k urychlení hydratace. 

Při použití GBFS dochází v prvních hodinách ke zpomalení hydratace. Důvodem je to, že 
GBFS reaguje pomaleji ve srovnání s SF. Po 120 dnech je celkové vyvinuté teplo vzorku 
C50S50SP1_33 téměř stejné jako u vzorku CSP1_33. To je způsobeno tím, že teplo 
generované rekcemi strusky v pozdějších fázích je vyšší než u OPC pasty. Tyto výsledky jsou 
v souladu s výsledky [30]. 

 
U diferenciálních kalorimetrických křivek se objevuje třetí vrchol při současném použití 

GBFS nebo FA s SP (viz graf 39).V případě GBFS je to podle [117] způsobeno tím, že se při 
hydrataci OPC GBFS uvolní dostatečné množství vápna, zvýší se alkalita a jsou zahájeny 
reakce strusky. Tyto reakce se jeví jako třetí maximum ve vývoji dQ/dt a zvýrazňují se 
s rostoucím obsahem GBFS. V případě FA je podle [66] toto maximum způsobeno 
transformací ettringitu na monosulfát a zvýrazňuje se s rostoucím obsahem popílku 

 
Při použití FA dochází také ke zpomalení hydratace v prvních hodinách [23, 30]. To se 

vysvětluje pomalejší tvorbou hydratačních produktů [31]. Při současném použití FA 
a superplastifikátoru byl zaznamenán synergický efekt na prodloužení hydratace, ale 
antagonistický efekt na snížení nejvyšší hodnoty vyvíjeného tepla.  

 Z tabulky 18 je vidět, že v prvních fázích hydratace FA tepelně přispívá po celých 
sedm dní avšak velmi málo (v případě vzorku s SP je tepelný příspěvek asi poloviční a bez SP 
dokonce asi ¼ ve srovnání se struskou). Tyto rozdíly jsou zřejmě způsobeny antagonistickým 
účinkem FA s SP  a také tím, že v případě vzorku s w/b = 0,4 je v systému větší obsah vody, 
čímž dochází k utlumení tepelných transportních reakcí.  
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5.4 MĚŘENÍ MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ 
5.4.1 Měření mechanických směsí s bílým portlandským cementem 

a různými příměsmi současně. 

Pro měření pevností byly namíchány směsi s bílým cementem z důvodu dosažení co 
nejvyšších hodnot. Složení směsí bylo zvoleno tak, aby odpovídalo složení běžných 
vysokohodnotných betonů. Byl sledován vliv obsahu následujících složek: bílý cement (A), 
mikrosilika (SF), bauxit (B), velmi jemně umletý křemičitý písek (SUK) a jemně mletá 
granulovaná vysokopecní struska (S). Ke všem směsím byl přidán polykarboxylátový 
superplastifikátor (SP) a voda. Tyto výsledky byly naměřeny při spolupráci na práci [119]. 

 
Složení směsí 

 
Tabulka 19: Složení měřených směsí z HPC 

Kód zám ěsi AC 
[%]  

SF 
[%]  

B 
[%]  

SUK 
[%] 

S 
[%]  

SP 
[%]  (w + SP)/c (w + SP)/b 

AC36SF14B50SP1,2_16 36 14 50 0 0 1,2 0,23 0,16 
AC51SF15B34SP1,7_16 51 15 34 0 0 1,7 0,21 0,16 

AC33SF13B47SUK7SP1,1_19 33 13 47 7 0 1,1 0,26 0,19 
AC33SF13B47S7SP1,1_18 33 13 47 0 7 1,1 0,27 0,17 

AC31SF13B44SUK6S6SP1_18 31 13 44 6 6 1,0 0,29 0,18 
AC49SF19B32SP1,6_16 49 19 32 0 0 1,6 0,23 0,16 

AC46SF18SUK18S18SP1,5_17 46 18 0 18 18 1,5 0,31 0,17 
AC35SF14B23SUK14S14SP1,1_18 35 14 23 14 14 1,1 0,32 0,18 
AC41SF16B27SUK8S8SP1,3_17 41 16 27 8 8 1,3 0,27 0,17 

AC64SF12SUK12S12SP2_19 64 12 0 12 12 2,0 0,26 0,19 
AC53SF11B36SP1,8_15 53 11 36 0 0 1,8 0,18 0,15 

AC60B40SP2_27 60 0 40 0 0 2,0 0,27 0,27 
AC71SF29SP2,3_15 71 29 0 0 0 2,3 0,21 0,15 

AC71SUK29SP2,3_26 71 0 0 29 0 2,3 0,26 0,26 
AC71S29SP2,3_22 71 0 0 0 29 2,3 0,31 0,22 

AC53B36SUK11SP1,8_26 53 0 36 11 0 1,8 0,26 0,26 
AC53B36S11SP1,8_22 53 0 36 0 11 1,8 0,27 0,22 

AC48SF10B32SUK10SP1,6_19 48 10 32 10 0 1,6 0,23 0,19 
AC34SF11B48S7SP1,1_16 34 11 48 0 7 1,1 0,25 0,16 

AC83SF17SP2,7_17 83 17 0 0 0 2,7 0,20 0,17 
AC32SF12B44S12SP1_17 32 12 44 0 12 1,0 0,29 0,17 

AC32SF12B44SUK12SP1_24 32 12 44 12 0 1,0 0,34 0,24 
AC_35 100 0 0 0 0 0,0 0,35 0,35 
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Naměřené pevnosti 

V tabulce jsou uvedeny naměřené pevnosti po 7 a 28 dnech. Uvedené hodnoty jsou 
v jednotkách MPa. 

 
Tabulka 20: Naměřené pevnosti po 7 a 28 dnech 

7 denní pevnosti 
 

28 denní pevnosti 
 

Kód zám ěsi  pevnost v 
tahu za ohybu  

pevnost v 
tlaku 

pevnost v tahu 
za ohybu 

pevnost v 
tlaku 

AC36SF14B50SP1,2_16 13,0 170,0 15,2 193,5 
AC51SF15B34SP1,7_16 17,0 136,0 19,7 146,8 

AC33SF13B47SUK7SP1,1_19 19,2 158,8 22,8 160,3 
AC33SF13B47S7SP1,1_18 17,7 140,0 20,6 161,2 

AC31SF13B44SUK6S6SP1_18 17,4 128,4 21,3 145,1 

AC49SF19B32SP1,6_16 14,2 111,5 16,0 123,1 
AC46SF18SUK18S18SP1,5_17 16,1 132,5 19,5 147,9 

AC35SF14B23SUK14S14SP1,1_18 17,4 119,8 20,6 139,8 
AC41SF16B27SUK8S8SP1,3_17 15,6 110,9 17,8 133,7 

AC64SF12SUK12S12SP2_19 15,2 134,7 17,9 147,5 
AC53SF11B36SP1,8_15 18,8 145,4 20,3 164,1 

AC60B40SP2_27 8,9 76,4 10,3 98,5 
AC71SF29SP2,3_15 11,7 122,9 14,5 140,6 

AC71SUK29SP2,3_26 9,8 81,8 13,3 102,4 
AC71S29SP2,3_22 8,4 104,4 9,5 123,4 

AC53B36SUK11SP1,8_26 11,4 105,8 13,3 125,2 
AC53B36S11SP1,8_22 10,9 112,2 14,3 123,2 

AC48SF10B32SUK10SP1,6_19 14,6 125,1 17,4 141,3 
AC34SF11B48S7SP1,1_16 17,1 143,6 19,7 168,4 

AC83SF17SP2,7_17 11,2 118,9 12,7 132,1 
AC32SF12B44S12SP1_17 12,2 93,5 17,0 138,8 

AC32SF12B44SUK12SP1_24 13,3 97,6 17,6 131,1 
AC_35 6,2 71,5 7,4 92,0 
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Vyhodnocení kalorimetrických křivek připravených směsí 

V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty získané vyhodnocením kalorimetrických 
křivek. 

 
Tabulka 21: Vyhodnocení kalorimetrických křivek 

kód zám ěsi 
max. teplota 

[°C] 
čas max. teploty 

[hod.] 
AC36SF14B50SP1,2_16 32,35 12,54 
AC51SF15B34SP1,7_16 36,11 10,65 

AC33SF13B47SUK7SP1,1_19 33,64 11,58 
AC33SF13B47S7SP1,1_18 31,81 10,59 

AC31SF13B44SUK6S6SP1_18 31,15 11,24 
AC49SF19B32SP1,6_16 36,05 11,44 

AC46SF18SUK18S18SP1,5_17 34,85 8,95 
AC35SF14B23SUK14S14SP1,1_18 32,44 9,03 
AC41SF16B27SUK8S8SP1,3_17 34,31 8,19 

AC64SF12SUK12S12SP2_19 41,33 6,8 
AC53SF11B36SP1,8_15 36 7,36 

AC60B40SP2_27 39,88 7,21 
AC71SF29SP2,3_15 42,41 10,51 

AC71SUK29SP2,3_26 43,49 8,75 
AC71S29SP2,3_22 44,8 9,22 

AC53B36SUK11SP1,8_26 37,45 8,91 
AC53B36S11SP1,8_22 37,82 10,44 

 
Při měření pevností, při použití samostatných plniv s cementem, bylo zjištěno následující 

pořadí pro zvýšení tlakových pevností: mikrosilika > struska > SUK > bauxit. 
U ohybových pevností bylo zjištěno toto pořadí: mikrosilika > SUK > struska > bauxit. 

Pokud bychom hledali beton s co nejlepšími mechanickými vlastnostmi, lze podle 
naměřených výsledků konstatovat, že nejlepších pevností lze dosáhnout s cementem ve 
spojení s mikrosilikou a bauxitem s minimálním množstvím dalších složek. 

Nejlepší dávkování pro zkoumané směsi je v rozmezí 10 – 15 % mikrosiliky z celkové 
hmotnosti směsi. Při použití bauxitu jako kameniva do HPC dochází ve většině případů ke 
zlepšení vlastností a to při hodnotě asi 50 % celkové hmotnosti směsi pro HPC. Ideální 
hodnota dávkování cementu se ukazuje 33 %. Vysokopecní struska a SUK slouží v HPC spíše 
jako náhrada cementu, jelikož při použití těchto komponent dochází spíše ke zhoršení 
vlastností betonů. Těmito komponentami lze nahradit až 35 % směsi a dosáhnout pevnosti 
150 MPa v tlaku a 20,5 MPa v ohybu. Zhoršení vlastností je v pevnostech v tlaku o 45 MPa 
(23 %), v ohybu o 2 – 3 MPa (9 %) vůči nejpevnější záměsi. 

 
Z tabulky vyplývá, že nejvyšších teplot dosahují podle očekávání směsi s nejvyšším 

obsahem cementu. Náhradou cementu jinou složkou dochází ke snížení vyvinuté teploty a to 
tím více, čím větší množství cementu je nahrazeno. K tomuto snížení dochází s největší 
pravděpodobností z toho důvodu, že dochází k reakci složek např. s volným vápnem, což vede 
ke snížení pH a jinému tepelnému zabarvení reakcí. V případě bauxitu jako kameniva dochází 
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poměrně znatelně ke snížení teploty z důvodu, že bauxit se stává nejhrubší složkou, která 
brání změně zdánlivého objemu betonu, čímž zabraňuje smrštění a nemůže docházet k tak 
velkému vývinu tepla. Dochází ovšem ke změně absolutního objemu a kolem zrn kameniva 
dochází ke vzniku mikrotrhlin, což má za následek zhoršení mechanických vlastností. Při 
porovnání hodnot maximální dosažené teploty a dosažených pevností pro měřené vzorky byla 
zjištěna zvyšující se pevnost v tlaku i pevnost v tahu za ohybu připravených kompozitů se 
snižující se maximální dosaženou teplotou. 

 
Na grafu je znázornění možností ovlivnění průběhu hydratace použitím vhodné kombinace 

složek. 
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Graf 46: Ukázka možností ovlivnění průběhu hydratace náhradou cementu 

 
Použitím vhodné kombinace příměsí je možné dosáhnout jak snížení vyvinuté teploty (což 

je obzvláštně výhodné pro použití v masivních betonových konstrukcích, protože se změnou 
teploty dochází k objemovým změnám, čímž může dojít k popraskání betonového bloku), tak 
prodloužení doby tuhnutí (což je výhodné obzvláště pro transportbeton). U některých 
publikovaných výsledků [5, 13, 41] se lze setkat s akcelerací hydratace v případě použití 
některých druhů mikrosiliky ovšem u těchto měření nebyla akcelerace prokázána zřejmě 
z důvodu nízkého vodního součinitele. 

 
5.4.2 Měření mechanických vlastností vzorků s CEM I 42,5 R Mokrá 

Mechanické vlastnosti byly měřeny u vzorků jejichž příprava byla popsána v kapitole 
5.2.2. U těchto vzorků byly stanoveny pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech ve 
vlhkém a vodním uložení. 
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Naměřené pevnosti 

V následující tabulce jsou u vedeny pevnosti v MPa. Vzorky s označením voda byly 
uloženy 28 dní pod vodou. Ostatní vzorky byly uloženy ve vlhkém uložení.  

 
Tabulka 22: Pevnosti vzorků s CEM I 42,5 R Mokrá 

kód tah 7 
dni 

tah 28 
dni 

tah 
voda 

tlak 7 
dni 

tlak 28 
dni 

tlak 
voda 

MC_33 11,8 11,8 17,5 72,5 88,4 90,3 
MCSP0,2_33 11,2 9,0 15,4 70,8 85,9 85,6 
MCSP05_33 6,0 7,9 10,0 71,4 81,0 82,5 
MCSP1_33 6,5 8,7 7,6 79,1 87,5 88,1 
MCSP2_33 5,8 4,0 7,5 56,4 86,3 75,3 

MC_40 6,4 10,7 13,6 53,6 69,4 65,0 
MCSP0,2_40 6,4 9,3 16,8 55,6 65,1 72,8 
MCSP05_40 5,6 6,8 6,0 60,6 66,0 66,3 
MCSP1_40 6,4 9,2 5,1 58,3 67,2 71,9 
MCSP2_40 7,2 11,4 13,2 56,6 74,4 78,8 

MC_50 8,4 7,9 11,3 34,4 46,2 30,0 
MCSP0,2_50 8,2 5,4 12,8 34,8 47,7 49,7 
MCSP05_50 8,5 5,5 12,3 35,3 43,4 47,5 
MCSP1_50 8,9 6,3 12,3 44,4 56,3 55,0 

 
Z naměřených dat je patrný především známý vliv vodního součinitele na mechanické 

vlastnosti (se zvyšujícím se vodním součinitelem hodnoty pevností především v tlaku klesají). 
Vzhledem k použitému vodnímu součiniteli (0,33 a vyšší) byla ve všech případech 
zpracovatelnost pasty dostatečná i bez aplikace superplastifikátoru. Proto byl ve většině 
případů pozorován spíše negativní vliv přídavku SP na výsledné mechanické parametry 
směsí. Při uložení pasty pod vodou dochází většinou k mírnému nárůstu pevnosti. 



 116 

6 ZÁVĚR 

 
V rámci experimentální činnosti byly ověřeny následující metody stanovení obsahu 

superplastifikátoru ve vzorku: 
 

� Acidobazická titrace s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence. 
� Roztoková kalorimetrie. 
� UV – VIS spektrofotometrie. 
� Stanovení celkového organického uhlíku ve vzorku (TOC). 

 
Stanovení metodami acidobazické titrace a roztokové kalorimetrie  nemohlo být použito 

pro studium adsorpce vybraných superplastifikátorů vzhledem k jejich nízké citlivosti 
a obtížné stanovitelnosti obsahu superplastifikátoru na bázi polynaftalensulfonátu 
a polymelaminsulfonátu. Pro další měření byly proto použity metody UV – VIS a TOC.  

Metodou UV – VIS byly studovány změny adsorpce polykarboxylátového SP na vybrané 
jemnozrnné komponenty používané při výrobě vysokohodnotných betonů (portlandský 
cement, mikrosilika, speciálně umletý křemičitý písek, jemně mletá granulovaná vysokopecní 
struska a metakaolin) v závislosti na teplotě a pH. 

U všech složek docházelo při zahřátí ke snížení adsorpce. Při změně pH ze 7,3 na 8,7 
docházelo u strusky, mikrosiliky a SUKu ke zvýšení adsorpce. Důvodem bude 
pravděpodobně zvýšení hodnoty ζ – potenciálu SiO2 při rozpouštění těchto složek. Pro 
metakaolin docházelo naopak při zvýšení pH ke snížení množství naadsorbovaného SP. 
Důvodem bude pravděpodobně velké snížení hodnoty ζ – potenciálu na oktaedrech Al(OH)6 
při změně pH, což velmi znesnadnilo adsorpci SP. 

Získané hodnoty pro strusku byly proměřeny pomocí metody TOC pro ověření správnosti, 
jelikož tato metoda byla již několikrát použita v literatuře pro podobné stanovení [74]. 
Výsledky pro pH 7,3 byly velmi podobné, ale pro pH 8,7 byla zjištěna chyba 12 %. 
Srovnáním naměřených dat lze konstatovat, že výsledky  získané metodou UV – VIS jsou 
pouze přibližné. Celkové trendy jsou však s největší pravděpodobností postiženy správně.  

Dále byl metodou isoperibolické, roztokové a izotermální kalorimetrie sledován vliv 
vodního součinitele, superplastifikátoru, jemně mleté granulované vysokopecní strusky, 
popílků, mikrosiliky, SUKu a bauxitu na průběh hydratace portlandského cementu. U většiny 
vzorků použitých pro studium pomocí kalorimetrických metod byly také studovány pevnosti 
v tlaku a v tahu za ohybu. 

Se vzrůstajícím vodním součinitelem dochází ke zvýšení množství uvolněného tepla 
z důvodu lepšího kontaktu fází. Nejvyšší dosažená teplota byla naměřena u vzorku 
s w/c = 0,4. Tato hodnota je udávána v literatuře [3] jako teoretické množství vody potřebné 
pro úplnou hydrataci cementu. Při vyšším nebo nižším množství vody dochází k poklesu 
dosažené teploty. Zároveň se zvýšením množství vody ve směsi dochází k prodloužení času 
hydratace vlivem větší vzdálenosti cementových zrn.  

Při nízkém vodním součiniteli došlo při použití SP ke snížení vyvinutého tepla v prvních 
dnech hydratace z důvodu zpoždění reakcí C3A a následně C3S, ale po několika dnech se tyto 
hodnoty vyrovnaly. Při dostatečném množství vody pro kompletní hydrataci aplikace SP 
naopak znamenala mírné zvýšení množství uvolněného tepla z důvodu lepšího kontaktu fází. 
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Zároveň byla při aplikaci superplastifikátoru pozorována retardace hydratace a s ní spojené 
snížení maximální vyvinuté teploty. 

Při použití bauxitu docházelo ke snížení vyvinutého tepla v prvních 40 hodinách na 
hodnotu nižší než je hodnota cementu i snížení maximální vyvinuté teploty z důvodu náhrady 
reaktivního cementu za téměř nereaktivní bauxit.  

Při použití SUKu docházelo k mírnému zvýšení hodnoty vyvinutého tepla v prvních  40 
hodinách oproti cementu, ale tato hodnota se snižovala s přibývajícím množstvím SUKu. 
Důvodem bude pravděpodobně možnost reakce pouze malého množství SUKu se vznikajícím 
Ca(OH)2, což vede k mírnému nárustu tepla v prvních hodinách hydratace. Zároveň dochází 
aplikací SUKu k mírné retardaci vlivem pozdější reakce se vznikajícím Ca(OH)2 oproti 
reakcím cementu. 

Při použití popílku docházelo ke snížení hodnoty celkového uvolněného tepla jak 
v prvních hodinách, tak v průběhu celé doby hydratace. Stejně jako např. u strusky se objevila 
retardace hydratace vlivem fixace Ca(OH)2. Z tohoto důvodu došlo také ke snížení maximální 
dosažené teploty. 

U strusky bylo v závislosti na použitém vzorku pozorováno jak snížení tak i zvýšení 
uvolněného tepla v prvních dnech hydratace. Celkové uvolněné teplo měřené roztokovou 
kalorimetrií v průběhu 120 dní se však mírně zvýšilo vlivem později se projevující 
pucolánové reakci. 

U mikrosiliky  došlo ke zvýšení uvolněného tepla v prvních hodinách hydratace 
pravděpodobně vlivem vysoké rychlosti rozpouštění a rychle probíhající pucolánové reakci. 
Celkové uvolněné teplo se však mírně snížilo. U belgické mikrosiliky byla pozorována 
akcelerace hydratace z důvodu vysokého specifického povrchu, který slouží jako zárodek pro 
precipitaci hydratačních produktů. 

Z naměřených hodnot pevností na vzorcích cementových past byl patrný především vliv 
vodního součinitele na mechanické vlastnosti (se zvyšujícím se vodním součinitelem hodnoty 
pevností především v tlaku klesají). Vzhledem k použitému vodnímu součiniteli (0,33 a vyšší) 
byla ve všech případech zpracovatelnost pasty dostatečná i bez aplikace superplastifikátoru. 
Proto byl ve většině případů pozorován spíše negativní vliv přídavku SP na výsledné 
mechanické parametry směsí. Při uložení pasty pod vodou docházelo většinou k mírnému 
nárůstu pevnosti. 
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8 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů 
PC  portlandský cement 
SP  superplastifikátor 
OPC „běžně“ používaný beton 
HPC high performance concrete, vysokohodnotný beton 
SCC self compacting concrete, samozhutňující beton 
HSC high strength concrete, vysokopevnostní beton 
A  Al 2O3 
H  H2O 
C  CaO 
S  SiO2 

S  SO3 

F  Fe2O3 

CH  portlandit 
C3S  trikalciumsilikát, alit 
C2S  dikalciumsilikát, belit 
C3A            trikalciumaluminát, celit 
C4AF brownmillerit, brownmilerit 
AFt  ettringit 
AFm monosulfát 
C-S-H gel  kalciumhydrosilikátový gel 
FA  elektrárenský popílek 
GBFS, S  vysokopecní struska 
SF  křemičité úlety 
MK  metakaolin 
SUK speciálně umletý křemičitý písek 
B  bauxit 
UV - VIS molekulová absorpční spektrofotometrie v ultrafialové a viditelné oblasti 
TOC  metoda stanovení celkového obsahu organického uhlíku 
LS    lignosulfonát  
MLS   modifikovaná forma lignosulfonátů  
PMS polykondenzát sulfonovaného melaminu s formaldehydem 
PNS polykondenzát naftalensulfonátu s formaldehydem 
PCP polykarboxylátový superplastifikátor  
CAE kopolymer kyseliny akrylové s esterem kyseliny akrylové 
CLAP příčně spojený akrylový polymer 
ADP aminodifosfonát 
PEO poly(ethylenoxid)  
w/c   vodní součinitel cementové pasty 
Mz  modul zásaditosti strusky 
CSN česká státní norma 
EN  evropská norma 
PE  polyethylén 
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9 PŘÍLOHY 

 
Tabulka 23: Rozbor použitých belgických materiálů 

% 
CEM I 52.5 

N 
GBFS FA 

LOI 2.12 - 5.24 
CaO 63.12 40.38 2.47 
SiO2 18.73 34.35 49.34 
Al 2O3 4.94 11.36 24.55 
Fe2O3 3.99 0.48 6.23 
SO3 3.07 1.65 - 
MgO 1.02 7,57 1.73 
K2O 0.77 0.37 3.84 
Na2O 0.41 0.29 0.52 
Cl - 0.013 - 
S2- - 0.77 - 
Mn - 0.165 - 
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Graf 47:Rozložení velikosti částic CEM I 52,5 N Mokrá 
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Graf 48: Rozložení velikosti částic SUK 
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Graf 49: Rozložení velikosti částic jemně mleté granulované vysokopecní strusky 
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Graf 50: Rozložení velikosti částic metakaolinu Metastar 401 

 


