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ABSTRAKT
Disertační práce s názvem „Balisticky odolné betony“ se zabývá popisem, návrhem a vývojem
materiálu na bázi ultra-vysokohodnotného cementového kompozitu vyztuženého vláknovou
výztuží se zvýšenou balistickou odolností tj. se zvýšenou odolností vůči vysokorychlostnímu
dynamickému namáhání iniciovanému v důsledku interakce s rychle se pohybujícími objekty.
Vysokých mechanických vlastností, které jsou nezbytností pro takový materiál, je dosaženo
zejména maximálním snížením vodního součinitele díky použití superplastifikačních přísad,
použitím vysokopevnostního kameniva a dosažením hutné struktury precizním výběrem a podílem
použitých surovin v receptuře. Cílem je následné sestavení metodiky pro návrh receptury pro tuto
skupinu materiálů, pozorování chování těchto materiálů při balistickém zatížení a kvantitativní
popis odezvy těchto materiálů pro účely návrhu ochranných konstrukcí. Vlastnosti navržených
materiálů v rámci této práce jsou porovnány s vlastnostmi komerčně dostupných a běžně
používaných cementových kompozitů s cílem vytvořit koncept pro stanovení limitů těchto
materiálů na poli balistické ochrany, díky čemuž bude možné odhadovat balistickou odolnost
současných nebo nově navržených materiálů či konstrukcí.

KLÍČOVÁ SLOVA
ultra-vysokohodnotný cementový kompozit, beton, zaplnění prostoru, vysokorychlostní namáhání,
dynamické namáhání, balistická ochrana

ABSTRACT
Doctoral thesis „Ballistic-proof concretes“ deals with description, design and development of
material based on ultra-high performance fibre reinforced cementitious composite with increased
ballistic resistance i.e. increased resistance against high-strain rate dynamic loading induced by
interaction of high-velocity moving objects. High mechanical properties, essential for such a
material, are reached especially by maximal reduction of water-to-binder coefficient using highrange water reducing agents, high-strength aggregates and dense structure by precise selection and
dosage of raw materials in the recipe. The main goal is to prepare a methodology for design of
such a materials, observation of material behaviour on ballistic loading and quantitative
description of material response for protective structures design. Properties of designed materials
within this thesis are comparing with properties of commercially available and commonly used
cementitious composites in order to create a concept for material limits in the field of ballistic
protection. This concept enables to estimate ballistic protection of present or newly-designed
materials and structures.

KEYWORDS
ultra-high performance cementitious composite, concrete, packing density, high-velocity loading,
dynamic loading, ballistic protection
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TEORETICKÁ ČÁST

1

Beton a jiné cementové kompozity jsou obecně hlavním konstrukčním materiálem ve
stavebním inženýrství a v ochraně kritické infrastruktury. V dnešní době je kladen velký důraz na
ochranu proti neočekávanému vystavení civilních budov účinkům přírodních katastrof, dopravních
nehod, ale i teroristickým hrozbám ve formě sebevražedných útoků nebo improvizovaných
výbušných zařízení. Tyto scénáře zahrnují i útoky střelnými zbraněmi, jako nejpravděpodobnější
variantu cíleného dynamického ohrožení. V těchto případech ohrožení dochází, mimo jiné,
ke tvorbě rychle se pohybujících objektů – projektilů (střely, střepiny, sekundární fragmenty)
schopných penetrovat popř. perforovat konstrukční prvek. Nejen, že tímto způsobem může být
narušena integrita konstrukce, ale zejména může dojít k ohrožení zdraví a života osob
nacházejících se v cílové oblasti. Konstrukční beton je široce užívaným materiálem, zejména pro
svoji dostupnost a vysokou tlakovou pevnost. Nicméně jeho pevnost v tahu je výrazně nižší.
Namáhání v tahu a ve smyku je hlavním mechanismem porušení materiálů v případě blízkého
výbuchu nebo nárazu rychle letících objektů. Vzhledem k výrazně vyšší pevnosti, houževnatosti,
lomové energii a trvanlivosti proti standardnímu konstrukčnímu betonu má UHPCC výborné
předpoklady odolávat dynamickému namáhání v těchto případech, kde se rychlosti deformace
pohybují v rozmezí 103 – 106 s-1

1.1 BALISTICKÉ NAMÁHÁNÍ CEMENTOVÝCH KOMPOZITŮ
Namáhání v důsledku interakce rychle letících objektů (náraz projektilu nebo střepiny)
s křehkým popř. kvazi-křehkým materiálem, jako jsou cementové kompozity, je velmi komplexní
téma s mezioborovým přesahem. Komplikovanost dynamického chování těchto materiálů,
v porovnání s tažnými, například kovovými materiály, je zejména způsobena výrazným rozdílem
mezi tlakovou a tahovou pevností, který může být až 10-ti násobný1. Porušení je iniciováno
v důsledku několika simultánně působících napěťových mechanismů, jako například zhutnění,
komprese, tahové porušení ale i fázové přeměny nebo rozklad v důsledku tepelného namáhání.
Komplexnost celého problému je ještě zvýšena díky rozdílné rychlosti deformací u daných
mechanismů. Pro jednoznačné posouzení chování takového materiálu je tedy bezpodmínečně
nutné podrobit ho přímé zkoušce (výbuchové a balistické testy). Proces penetrace a perforace
projektilu v cementových kompozitech je odlišný od procesů v kovových materiálech. Je-li
dopadová rychlost projektilu dostatečná pro vznik poškození materiálu, dochází v místě dopadu ke
tvorbě úlomků, které se pohybují přibližně opačným směrem, něž je směr pohybu projektilu.
Rozsah poškození je následně větší, než průřez projektilu. Jak bylo zmíněno výše, tento jev se
označuje jako „spalling“. Vzroste-li dále dopadová rychlost, vznikají sekundární fragmenty i na
zadní straně vzorku. Toto chování je, obdobně jako při namáhání výbuchem, označováno jako
„scabbing“.
Mechanismus penetrace tuhého projektilu do cementového kompozitu byl studován několika
vědeckými týmy. Rosenberg a Dekel došli k závěru, že samotné zpomalení projektilu při průchodu
cementovým kompozitem má obdobný průběh jako je tomu u kovových materiálů a tedy, že je pro
nekonečně velké těleso (při zanedbání vlivu hranice tělesa) v závislosti na hloubce penetrace

1

V případě běžného betonu (C30/35) se udává poměr mezi tlakovou a tahovou pevností přibližně 7. Tato hodnota

se vzrůstající tlakovou pevností (a zejména tvrdostí) roste.
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konstantní. Pro výpočet odolnosti betonu vůči průniku tuhého projektilu Rt může pak být použita
jeho efektivní délka Leff a průměrná hodnota zpomalení a. Závislost popisuje rovnice (1):

Rt   P Leff a

(1)

kde ρp je hustota projektilu. Jak z rovnice vyplývá, odpor materiálu vůči průniku projektilu je
rovněž konstantní tj. nezávislá na rychlosti projektilu. Tyto závěry byly potvrzeny i pro vzorky
betonů o pevnostech v tlaku 100 MPa.

1.2 ULTRA-VYSOKOHODNOTNÝ CEMENTOVÝ KOMPOZIT
Jako ultra-vysokohodnotný cementový kompozit (UHPCC) lze označovat částicový kompozitní
materiál, kde je pojivový systém tvořen hydratačními produkty zpravidla portlandského cementu a
pucolánově aktivních popř. latentně hydraulických příměsí s pevností v tlaku více než 150 MPa.
Původ těchto vlastností lze nalézt v samotné mikrostruktuře tohoto materiálu. Velice nízká
porozita v důsledku nízkého vodního součinitele, a tedy velmi hutné struktury společně s eliminací
hrubého kameniva umožňuje dosahovat vysokých hodnot mechanických vlastností, zejména pak
pevnosti v tlaku. Úspěšně je možné zvýšit houževnatost tohoto materiálu použitím rozptýlené
vláknové výztuže v podobě skelných, minerálních nebo ocelových vláken. Hodnota pevnosti
v ohybu může být tímto způsobem zvýšena až na hodnotu kolem 50 MPa.
Konečné materiálové vlastnosti cementových kompozitů mají z obecného hlediska úzkou
spojitost s jejich mikrostrukturou. Proto je pro ovlivnění výsledných materiálových parametrů
základním předpokladem porozumět chování tohoto materiálu na úrovni mikrostruktury. Bylo
zjištěno, že pro zlepšení vlastností (zejména mechanických) cementových kompozitů hrají
esenciální roli dva hlavní parametry. Těmito parametry jsou poměr vody a pojiva v záměsi (waterto-binder, w/b poměr) neboli vodní součinitel a s ním související efektivní zaplnění prostoru
neboli kompaktnost celé struktury. Splnění této podmínky vede ke snížení množství makrodefektů
ve formě makropórů, což redukuje oblasti, kde je koncentrováno napětí a pozitivně tak přispívá
k mechanickým vlastnostem. Vyšší vodní součinitel pak způsobuje tvorbu pórů v zatuhlé matrici a
tak výslednou pevnost významně snižuje.
Z obecného hlediska si lze beton či jiný cementový kompozit představit jako třífázový systém.
Jednotlivými fázemi jsou pojivová matrice, kamenivo a tranzitní zóna mezi kamenivem
a pojivovou matricí. Konečné mechanické vlastnosti jsou určovány nejslabším prvkem celé
struktury. V případě běžného betonu, tj. betonu bez použití plastifikačních přísad s tlakovou
pevností do cca 30 MPa je tímto nejslabším místem tranzitní zóna mezi kamenivem a pojivovou
matricí. Důvodem tohoto zeslabení je lokální zvýšení vodního součinitele na hranicích kameniva,
které má za konečný důsledek výrazné zvýšení porozity a vyšší množství velkých převážně
paralelně orientovaných krystalů portlanditu, které nijak k pevnosti nepřispívají.
V případě HPCC a UHPCC však dochází díky výrazně nižšímu vodnímu součiniteli k redukci
tloušťky tranzitní zóny na takovou úroveň, že přestává být spolu s velice hutnou strukturou
pojivové fáze nejslabším místem struktury. Tento charakter je přenesen na samotné kamenivo,
zejména pak na hrubou frakci, která se tak stává nejslabším místem a řídí výslednou pevnost
materiálu.
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1.3 PLNĚNÍ PROSTORU PARTIKULÁRNÍMI SYSTÉMY
Uspořádání pevných částic je jedním z hlavních témat výzkumu v oblasti keramického
průmyslu, práškové metalurgie a výroby betonu. Zjednodušeně řečeno, v těchto odvětvích je nutné
měrné zaplnění prostoru maximalizovat (pro dosažení lepších vlastností) nebo optimalizovat
(pokud existuje nějaké optimum vedoucí k lepším vlastnostem). Je tedy nutné získat schopnost
tento parametr měřit, předpovědět a definovaně ovlivnit. Při aproximaci partikulárního systému,
jehož částice zaujímají tvar více či méně podobný, různě velkým koulím, je nutné konstatovat, že
nemůže být principiálně nikdy dosaženo úplného zaplnění prostoru. Pokud uvažujeme příklad
partikulárního systému tvořeného koulemi o stejném průměru, lze velmi jednoduše vypočítat, že
nejtěsnější teoreticky možné zaplnění prostoru je 74,05 % (hexagonální uspořádání). V reálném
případě lze však u stejného systému dosáhnout v důsledku nepravidelností v uspořádání maximální
hodnoty okolo 64 %. Tato hodnota je ještě snížena pro polydisperzní systémy, se kterými se
v drtivé většině případů pracuje. Pro srovnání, u mletého písku lze při ovlhčení a zavibrování
dosáhnout měrného zaplnění prostoru přibližně 56 %. Pro zvýšení této hodnoty je tedy nutné
umístit do prostoru mezi částicemi částici takovou, která svou velikostí bude tomuto prostoru
odpovídat a bude ho vyplňovat.
Pravidla, jimiž se řídí kontinuální zaplňování prostoru partikulárním systémem, byly
formulovány před více, jak sto lety Fullerem dle rovnice (2) a ve své podstatě říkají,
že v partikulárním systému jsou přednostně uspořádávány větší částice a menší následně vyplní
prostor mezi nimi.
(2)
Alternativní volbou je využití diskrétní teorie granulometrie. Diskrétní teorie granulometrie
rozděluje soubor částic do jednotlivých tříd dle jejich velikosti částic, z nichž minimálně jedna
třída je třídou dominantní tzn. částice tvoří spojité částicové spektrum v souboru. Základní
myšlenkou je, že takový dominantní soubor částic je uspořádán přednostně a tvoří tak skelet, který
je následně vyplněn částicemi menšími. Výsledkem je poté zvýšení měrného zaplnění prostoru. Při
smísení dvou tříd částic daných velikostí tedy existuje poměr, při kterém je dosaženo maximálního
zaplnění prostoru. Pokud je poměr velikostí roven jedné (oba soubory částic mají stejnou velikost),
nevyskytuje se zde žádný strukturní efekt ovlivňující míru zaplnění prostoru. Pokud je ale poměr
velikostí blízký nule (částice jednoho souboru mají výrazně menší velikost než částice druhého
souboru), uplatňují se dva strukturní efekty, které měrné zaplnění prostoru zvyšují. Tyto efekty se
označují, jako plnící efekt a obsazovací efekt. V případě, že poměr velikostí částic není jednotkový
nebo není blízký nule, omezení v uspořádání resp. strukturní efekty snižující měrné zaplnění
prostoru hrají významnou roli a jsou označovány jako ztrátový efekt a stěnový efekt. Ztrátový
efekt nastává v případě, kdy se jemné částice vklíní mezi částice hrubé, které tvoří dominantní
třídu, zatímco stěnový efekt lze pozorovat v případě, kdy hrubá částice naruší pravidelné
uspořádání dominantního souboru jemných částic a tak vytvoří prázdná místa s hranicemi
tvořenými stěnou hrubé částice. Bylo však zjištěno, že skutečná hodnota měrného zaplnění
prostoru je (pro hodnoty blízké optimu) nižší, než hodnota predikovaná na základě výše
zmíněných efektů. Tuto nesrovnalost lze zdůvodnil působením vlivu dalšího jevu snižujícího
měrné zaplnění prostoru – zaklíňovacího efektu.
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2

CÍL PRÁCE

Disertační práce s názvem „Balisticky odolné betony“ je zaměřena na výzkum a vývoj
materiálů na bázi UHPCC se zvýšenou odolností proti balistickému namáhání. Pro práci byly
stanoveny následující cíle:
 literární rešerše současného stavu poznání na poli UHPCC z hlediska vlastností, návrhu a
technologie, dále pak chování křehkých materiálu při vysokorychlostním dynamickém
namáhání a sestavení metodiky pro balistické testování;
 stanovení základních postupů při návrhu receptury pro přípravu UHPCC s důrazem
na vysokou tlakovou a ohybovou pevnost při minimálním obsahu vody a dostatečně
dobré zpracovatelnosti;
 charakterizace mechanických vlastností připravených kompozitů;
 charakterizace odezvy připravených materiálů na balistické namáhání a zasazení do
kontextu ostatních cementových kompozitů z hlediska tohoto typu namáhání.
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POUŽITÉ METODY MĚŘENÍ

3.1 IZOTERMÁLNÍ KALORIMETRIE
Izotermální kalorimetr, rovněž označovaný jako tepelně vodivostní nebo tepelně průtokový
kalorimetr, je zařízení, jehož principem je udržování reakčního systému při konstantní teplotě.
Vyrovnávání teplotního gradientu chlazením nebo zahříváním reakční komory je u tohoto zařízení
nezbytností. V těchto zařízeních se používají dvě řešení tepelných systémů. Prvním je systém
„vzduchové schránky“ s termostatem druhým pak systém konstruovaný z teplotně-regulačních
Peltierových jednotek. Současná zařízení srovnávají měřený vzorek s referenčním přímo. Většina
zařízení je rovněž vybavena několika měřícími celami, což umožňuje provádět zároveň několik
měření. Velkou výhodou je u izotermálních kalorimetrů možnost režimu AdMix, což umožňuje
spustit měření v čase t = 0, tj. okamžitě po smíchání vzorku s vodou.

3.2 ROZLIVOVÁ ZKOUŠKA
Rozlivová zkouška je jednou z nejpoužívanějších technik pro charakterizaci reologických
vlastností resp. zpracovatelnosti čerstvých cementových malt. Zkouška vyplývá z normy
ČSN EN 12350-5 a spočívá v umístění formy tvaru komolého kuželu na střásací stolek. Forma se
postupně naplní dvěma vrstvami čerstvé směsi a každá z nich se definovaně zhutní předepsaným
dusadlem. Kuželová forma se následně zdvihne a volný kužel se volným pádem a následným
nárazem pohyblivé části stolku na podložku rozlévá. Střásání je aplikováno 15x s periodou 1
sekunda. Změří se největší rozměr rozlitého vzorku ve dvou kolmých směrech. Ve svém
zmenšeném uspořádání vycházejícím z normy ČSN EN 1015-3 má forma rozměry 100 mm na
spodním průměru, 70 mm na horním průměru a 60 mm na výšku.

3.3 REOMETRIE
Reometrie využívá zařízení, které je schopné měřit závislost mezi smykovým napětím
a rychlostí smykové deformace. Tato zařízení obvykle pracují v rotačním uspořádání a měří točivý
moment a rychlost rotace, které jsou následně převáděny na okamžité smykové napětí a rychlost
deformace. Konstrukce reometrů je často v uspořádání vnějšího dutého a vnitřního válce
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v koaxiální poloze. Časté jsou rovněž konstrukce typu kužel-deska nebo deska-deska. Reometry
umožňují provádět měření v širokém spektru rychlostí deformace a jsou rovně vhodným zařízení
pro posuzování tixotropie různých materiálů
Reologické parametry Binghamova modelu; mez kluzu a plastická viskozita, lze určit pomocí
rotačního reometru v konfiguraci válec-válec ze závislosti točivého momentu na rychlosti
vnitřního členu pomocí Reiner-Riwlinovy rovnice (3) a rovnic (4) a (5)
(3)

(4)

(5)
kde H je směrnice G je posunutí lineární regresní křivky pro závislost točivého momentu na
rychlosti, τy je dynamická mez kluzu, ηp je plastická viskozita, Ω je úhlová rychlost, Ri je poloměr
vnitřního válce, R0 je poloměr vnějšího válce a hi je výška vnitřního válce.

3.4 STANOVENÍ FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝ VLASTNOSTÍ
U cementových kompozitů jsou obvykle sledovány následující fyzikálně-mechanické parametry:
 pevnost v tlaku,
 pevnost v tahu za ohybu,
 objemová hmotnost.
Pevnost v tlaku je základní mechanickou charakteristikou cementových kompozitů. V obecném
uspořádání je zkušební těleso jednoose namáháno tlakem, přičemž tahová napětí kolmá na osu
namáhání vyvolají destrukci vzorku. Pevnost v tlaku fc je stanovena dle postupu popsaného
v normě ČSN EN 12390-3. Standardně se vychází ze zkušebních těles tvaru krychle o hraně
150 mm a tvaru válce o průměru 150 mm a výšce 300 mm. Principiálně lze vycházet i
z geometricky odlišných rovnoběžníkových těles. Je však nutné vzít v úvahu, že u tohoto typu
zkoušek má na jejich výsledek vliv celková geometrie (tvar a velikost) vzorku, což z definice
nevyplývá. Pokud jsou tedy pro zkoušky použitá geometricky jiná tělesa, než ta popsaná v normě,
výsledek lze brát pouze jako srovnávací.
Pevnost v tahu za ohybu je zjišťována na základě normy ČSN EN 12390-5, která je prováděna
nejčastěji ve čtyřbodém uspořádání na tělesech tvaru hranolu o rozměrech 150×150×400 mm. I
zde je možné použít tělesa jiné geometrie, nejčastěji pak tělesa o rozměrech 40×40×160 mm
popřípadě 20×20×100 mm. Platí zde ovšem stejná omezení výsledků jako je tomu u stanovení
pevnosti v tlaku.
Objemová hmotnost je základním materiálovým parametrem a je klíčovou hodnotou ve většině
konstitutivních rovnic popisujících stavové chování materiálu. Objemová hmotnost betonu a
dalších stavebních materiálů je stanovena nedestruktivně na základě Archimedova zákona
hydrostatickou zkouškou založenou na postupu dle ČSN EN 12390-7.
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3.5 TESTOVÁNÍ NA POLI TERMINÁLNÍ BALISTIKY
Terminální balistika je obecné označení pro vědní odvětví zabývající se ději při
vysokorychlostním rázovém namáhání tělesa označovaného jako projektil a dopadové oblasti
označované jako terč. V rámci této vědní disciplíny je tedy nutné využívat techniky a
instrumentaci, které umožňují odpalovat projektily definovanou rychlostí stejně tak, jak sledovat
jejich dráhu letu a jejich interakci s dopadovou plochou. Pro urychlení projektilu na požadovanou
rychlost je zpravidla využíváno laboratorní zbraně tzv. balistického měřidla. Toto zařízení
umožňuje odpalovat projektily pomocí střelného prachu do rychlosti 2 km/s a pomocí
dvoustupňového systému využívající stlačený lehký plyn do rychlosti 10 km/s. Všechny typy
těchto zbraní se skládají ze zásobníku pro stlačený plyn – závěr (ke kompresi plynu dochází
oxidační reakcí střelného prachu nebo kompresorem); a dlouhé tlustostěnné trubice, kde dochází
k urychlení projektilu – hlaveň. Mimo laboratorní zbraně a dopadové oblasti, včetně konstrukce
pro uchycení terče, je balistická laboratoř vybavena diagnostickým systémem pro stanovení
dopadové rychlosti. Rychlost každého projektilu je před dopadem měřena příslušným vhodným
zařízením (optické, magnetické, akustické, RTG-paprsky, kamera, destrukční prvky, Dopplerův
radar, atd.) s přesností ± 0,5 %. Doporučená rovina měření je umístěna kolmo na dráhu projektilu,
maximálně ve vzdálenosti 2,5 m před záměrným bodem na ostřelovaném vzorku. Pro sledování
interakce projektilu a terče je zpravidla využíváno vysokorychlostního obrazového záznamu
běžném spektru popřípadě pomocí RTG záření v krátkých pulsech. Typy terčů lze rozdělit na
základě jejich rozměru (zejména tloušťky) na polo-nekonečné, přechodné a tenké. Rozměr polonekonečných terčů je dostatečný na to, aby při dopadu projektilu nebyly ovlivněny (mechanicky,
tepelně,…) boční a zadní strana terče. Tyto terče jsou využívány zejména ke studiu penetračního
procesu v materiálech. Přechodné terče mají dostatečnou tloušťku na to, aby daný projektil
zastavily, nicméně zejména na zadní straně terče se projevuje poškození v důsledku dopadu
projektilu. Tato konfigurace je vhodná pro hodnocení účinnosti balistických ochranných
prostředků a zejména pro jejich návrh. Použití tenkých vzorků v rámci terminální balistiky je
relevantní pro studium materiálových vlastností terče a schopnosti terče bránit průniku projektilu
snížením jeho energie nebo poškozením projektilu abrazí popř. celkovou dezintegrací.
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VÝSLEDKY PRÁCE

4

4.1 PREDIKCE ZAPLNĚNÍ PROSTORU
Základním nástrojem pro optimalizaci granulometrie je zvolena modifikovaná verze 2parametrového a 3-parametrového modelu pro predikci zaplnění prostoru ternárního systému
kulových částic dle Kwana dle následujícího vztahů:
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V reálných podmínkách však zřídka nastává situace, kdy by byl systém tvořen částicemi pouze
třech diskrétních velikostí. V těchto případech je nutné rozšířit 3-parametrový model na celý
multimodální soubor charakterizovaný křivkou rozdělení velikosti částic. Nepostradatelnou věcí je
zde pak přesná granulometrická analýza. Na základě této analýzy lze celý partikulární soubor
rozdělit na n velikostních tříd odpovídající šířky, kde každé bude přiřazena tzv. charakteristická
velikost částic, které ji tvoří. Z obecného hlediska je nutné podotknout, že interakční funkce a, b a
c jsou funkcemi poměrů velikostí částic tříd i a j a to tak, že tento poměr je vždy nižší než 1. Pro
vyhodnocení měrného zaplnění prostoru platí obdobný postup, tedy zjištění minimální dosažené
hodnoty ze série n rovnic tj.   min .1 ,..., n .
Pro použití zmíněného modelu při návrhu složení směsi pro přípravu cementového kompozitu
je nutné provést srovnání experimentálně zjištěných hodnot s hodnotami vypočtenými a na základě
tohoto srovnání model modifikovat tak, aby jeho výsledky korelovaly s experimentálně zjištěnými
hodnotami. Tato kalibrace je provedena ve dvou fázích.
Fáze I
Pro ověření funkčnosti a případnou kalibraci 3-parametrového modelu pro multimodální systém
vycházejícího z Kwanova 3-parametrového modelu je nutné porovnat sérii experimentálně
zjištěných hodnot zaplnění prostoru pro granulometricky jasně definované modelové systémy
tvořené kulovými částicemi s výsledky získanými výpočtem. Vzhledem k vyššímu počtu
velikostních tříd částic lze očekávat odchylky mezi numericky a experimentálně stanovenými
hodnotami. Tyto případné odchylky je nutné kalibrací modelu kompenzovat.
Experimentálně zjištěné hodnoty měrného zaplnění prostoru kombinacemi frakcí skleněných
kuliček (dle velikosti vzestupně B1 – B4) byly porovnány s hodnotami získanými výpočtem
pomocí 2-parametrového a 3-parametrového modelu. Byla sledována dvě hlavní kritéria.
Maximální hodnota zaplnění prostoru a její odpovídající složení zkušební směsi. Výsledky shrnuje
obrázek 1.
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Obrázek 1 Zaplnění prostoru pro směsi B1-B3, B1-B4, B2-B3 a B2-B4.

Jak je patrné, že předpověď zaplnění prostoru pomocí lineárního 2-parametrového modelu
poněkud nadhodnocuje skutečnou, experimentálně zjištěnou, hodnotu zejména okolo složení
odpovídající maximálnímu zaplnění prostoru. Rovněž je vidět že pozice maximálního zaplnění
prostoru je lehce posunuta směrem k nižšímu obsahu jemnější frakce. Tyto výsledky plně
korespondují s lineárním charakterem 2-parametrového modelu a ukazují tak, že skutečné měrné
zaplnění prostoru není, zejména okolo optimálního složení, lineární funkcí složení. Tímto je tedy
potvrzen závěr, ke kterému došli i jiní autoři.
Z rovnice 3-parametrového modelu (rovnice 7) je patrné, že pro shodu vypočtených a
experimentálně stanovených hodnot měrného zaplnění prostoru je nutné zvýšit hodnotu interakční
funkce pro zaklíňovací efekt. Za tímto účelem byla sestavena závislost vypočteného měrného
zaplnění prostoru ϕi* na hodnotách parametru pro zaklíňovací efekt resp. c1 a c2 pro objemový
podíl jemnější frakce y = {0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1}. Pomocí této operace byly
získány pro každou směs série 11 ploch.
Z výsledků lze následně odvodit, že vypočtené měrné zaplnění prostoru pomocí 3parametrového modelu je silně závislé na parametru c1, zatímco parametr c2 hodnotu ovlivňuje jen
velmi málo. Pro nalezení ideální hodnoty c1 a c2 tedy zavedeme korekční koeficienty k1 a k2 pro
jejich úpravu. Obrázek 2 graficky znázorňuje hodnoty získané použitím odvozených korekčních
koeficientů v algoritmu 3-parametrového modelu.
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Obrázek 2 Kalibrovaný 3-parametrový model

Je patrné, že nové křivky, získané kalibrovanou verzí 3-paramterového modelu, vykazují
výbornou shodu s naměřenými hodnotami s odchylkou menší než 1 %, což poskytuje dobrý
předpoklad pro použití takto modifikované verze na libovolný partikulární systém tvořený
kulovými částicemi a s definovanou granulometrickou křivkou.
Fáze II
Vzhledem k faktu, že reálné systémy, tj. suroviny pro přípravu a výrobu cementových
kompozitů nejsou zpravidla tvořeny kulovými částicemi, lze očekávat odchylky v plnění prostoru
mezi reálným a modelovým systémem použitým ve fázi I. Tuto odchylku je následně nutné
v modelu reflektovat a kompenzovat její vliv pomocí zavedení 4. parametru, jako funkci plnění
prostoru částicemi individuální velikostní třídy ϕi na parametru charakterizujícím tvar částice
velikostní třídy i.
Experimentálně zjištěné hodnoty měrného zaplnění prostoru kombinacemi frakcí písku, tedy
materiálu s nekulovými částicemi, byly porovnány s hodnotami získanými výpočtem pomocí
upraveného 3-parametrového modelu, jehož podoba bylo odvozena na základě experimentů ve fázi
I. Fáze II si klade za cíl sledovat vliv tvaru částic na plnění prostoru. Výsledky shrnuje obrázek 3.
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Obrázek 3 Zaplnění prostoru pro směsi S1-S4, S1-S3, S2-S4, S2-S3, S5-S7 a S6-S8.

Na dílčích grafech pro jednotlivé směsi (obrázek 3) je patrný jeden společný znak. Tímto
znakem je výrazné nadhodnocení hodnoty zaplnění prostoru získané výpočtem proti hodnotě
stanovené experimentálně. Vzhledem k faktu, že jsou ve fázi II použity obdobné granulometrické
systémy, jako ve fázi I, lze zodpovědnost za vzniklou odchylku přisuzovat zaplnění prostoru
částicemi individuální velikostní třídy ϕi. Zdá se tedy, že odchylka od kulového tvaru způsobuje
snížení zaplnění prostoru individuální velikostní třídy ϕi a tedy i celého systému. Provedeme-li
iterační výpočet zaplnění prostoru za použití upraveného 3- parametrového modelu a za ϕi
dosadíme hodnotu takovou, aby výsledné zaplnění prostoru vykazovalo minimální odchylku od
experimentálně zjištěné hodnoty, výsledná křivka bude zcela očekávaně kopírovat experimentálně
stanovené hodnoty. Pokud takto získané hodnoty ϕi dáme do souvislosti s parametrem
charakterizující tvar částic resp. odchylku od ideálního kulového tvaru, získáme závislost, kterou
graficky popisuje obrázek 4. V závislosti je zahrnuta maximální hodnota zaplnění prostoru 0,64,
která odpovídá systému tvořeném kulovými částicemi stejné velikosti.

Obrázek 4 Vliv tvaru částic na hodnotu zaplnění prostoru individuální velikostní třídy ϕi.

Jak je z grafu patrné, zaplnění prostoru individuální velikostní třídou částic ϕi v závislosti na
tvaru částic vyjádřeným standardizovanou cirkularitou C* lze proložit polynomem čtvrtého řádu a
na základě zmíněné regresní rovnice lze ze znalosti standardizované cirkularity daného systému
odhadnou parametr ϕi s relativně dobrou přesností pro částice s cirkularitou cca 0,81 – 1.
Odpovídající sféricita je potom v rozmezí 0,66 – 1.
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4.2 VLASTNOSTI POJIVOVÉHO SYSTÉMU
Základní pojetí pojivového systému pro UHPCC spočívá ve vhodné kombinaci portlandského
cementu a mikrosiliky. Tento poměr je nutné zvolit tak, aby bylo využito maximálního potenciálu
mikrosiliky z hlediska vyplnění mezer mezi cementovými zrny a schopnosti reagovat
s precipitovaným portlanditem za tvorby CSH gelu, jenž by jinak působil jako systém
mikrostrukturních defektů. Obrázek 5 znázorňuje zaplnění prostoru pro systém portlandský cement
– mikrosilika v závislosti na složení resp. podílu mikrosiliky v systému. Výpočet byl proveden pro
cementy CEM I 52,5 N Mokrá (M) a CEM I 52,5 R Aalborg (A).

Obrázek 5 Zaplnění prostoru systému portlandský cement – mikrosilika v závislosti na objemovém podílu (a) a
hmotnostním podílu (b) mikrosiliky.

Ze závislosti je patrné, že maximálního zaplnění prostoru systému portlandský cement –
mikrosilika tj. maximálního příspěvku plnícího efektu mikrosiliky je dosahováno při 22%
objemovém podílu mikrosiliky v kombinaci s cementem M a při 19% objemovém podílů pro
cement A. Přepočtem na hmotnostní podíl získáme hodnoty 16,5 % pro M a 14,9 % pro A.
V recepturách pro UHPCC je běžně užíváno množství překračující 20 %. V tomto případě není
dosaženo maximálního zaplnění prostoru, nicméně za předpokladu, že kompletně proběhne
pucolánová reakce mikrosiliky a portlanditu (popř. jiného zdroje Ca(OH)2), výsledný CSH gel
bude prostý významných strukturních defektů (nezreagovaný slínek, portlandit) a jeho porozita
bude výrazně nižší (zejména z hlediska nižší velikosti částic), než-li CSH gel vzniklý prostou
hydratací portlandského slínku resp. cementu.

4.2.1 Kinetika hydratace
Základní komponentou pojiva pro přípravu vysokohodnotného betonu je portlandský cement.
Vlastnosti a složení použitého cementu má majoritní vliv na celkové vlastnosti pojiva.
Kalorimetrická křivka cementu odráží jeho mineralogické složení a celkový měrný povrch resp.
jemnost mletí. Vzhledem k tomu, že v recepturách pro UHPCC je zpravidla využíváno relativně
vysoké množství cementu, je výhodné z hlediska omezení vývoje hydratačního tepla použít méně
reaktivní cement.
Obrázek 6 ukazuje srovnání kalorimetrické křivky získané v izotermálním režimu pro pojivo
obsahující cement M a mikrosiliku v hmotnostním podílu 0 – 25 %. Horní hranice 25 % byla
zvolena zejména z důvodu dosažení vysoké míry homogenity vzorku, a tedy i reprodukovatelnosti
měření. Vyšší obsah mikrosiliky lze očekávat pouze u vysoce specializovaných materiálu, které
díky své vysoké viskozitě v čerstvém stavu prakticky neumožňují výroby rozměrnějších
betonových prvků. Sledované vzorky rovněž obsahují 1 % superplastifikátoru na bázi
polykarboxylát-etheru.
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Obrázek 6 Vliv podílu mikrosiliky v pojivu na kinetiku hydratace pro cement CEM I 52.5 N Mokrá
v přítomnosti 1 % superplastifikační přísady k hmotnosti pojiva.

Je patrné, že při zvyšujícím se obsahu mikrosiliky v pojivu dochází ke dvěma jevům. Prvním
z nich je pokles hodnoty hlavního hydratačního maxima téměř až na poloviční hodnotu při
srovnání vzorků s 0% a 25% obsahem mikrosiliky. Tento jev je zapříčiněn tzv. zřeďovacím
efektem mikrosiliky. Vzhledem k tomu, že u mikrosiliky probíhá pucolánová reakce ve srovnání
s hydratací cementu velmi pomalu, nelze očekávat, že její příspěvek bude patrný v raných stádiích
hydratace tj. cca v čase 20 hodin od smíchání s vodou. Vzhledem k tomu, že tepelný tok je veličina
vztažená na hmotnost, je toto chování vysvětlitelné právě zřeďovacím efektem mikrosiliky. Druhý
jev, který je při srovnání jednotlivých kalorimetrických křivek patrný, je posun hydratačního
maxima směrem k nižším hodnotám času. Při srovnání vzorků s 0% zastoupením mikrosiliky a
25% zastoupení mikrosiliky je tento posun přibližně z 20 h na přibližně 15 h. Je tedy patrné, že
mikrosilika urychluje hydrataci cementu. Podobný efekt je zachycen i u vzorků obsahujících
cement A jak ukazuje obrázek 7.

Obrázek 7 Vliv podílu mikrosiliky v pojivu na kinetiku hydratace pro cement CEM I 52.5 R White v
přítomnosti 1 % superplastifikační přísady k hmotnosti pojiva.

Je zde opět patrný pokles hodnoty hlavního hydratačního maxima s rostoucím podílem
mikrosiliky ve vzorku stejně jako jeho posun v čase směrem k nižším hodnotám. Toto chování je
rovněž důsledkem zřeďovacího a nukleačního efektu mikrosiliky. Je však nutné konstatovat, že
výraznější odchylka nastává až od 15% podílu mikrosiliky. Z tohoto poznatku lze vyvodit, že
z technologického pohledu je méně pravděpodobné, že při použití cementu A a podílu mikrosiliky
0 – 15 % budou významně ovlivněny vlastnosti materiálu v čerstvém stavu.
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4.2.2 Reologické vlastnosti
Reologické vlastnosti UHPCC v čerstvém stavu mají zásadní vliv na vlastnosti v zatvrdlém
stavu. Vhodné reologické vlastnosti jsou klíčové pro homogenizaci všech dílčích komponent
materiálu. V důsledku nevhodných reologických vlastností může být homogenní rozložení částic
materiálu narušeno segregací hrubých částic od jemných nebo „bleedingem“. V materiálech typu
UHPCC je rovněž zpravidla využívána vláknová výztuž. Pro dosažení izotropní mechanické
odezvy je nezbytné docílit rovnoměrného rozložení a orientace vláken v objemu materiálu.
Vzhledem k tomu, že v praxi tohoto stavu nelze plně dosáhnout, je nutné nastavit reologické
vlastnosti UHPCC tak, aby se blížily vlastnostem samozhutnitelných betonů (SCC). Z pohledu
reologie je UHPCC v čerstvém stavu charakterizován jako Nenewtonovská tixotropní tekutina
vykazující nenulovou mez kluzu s mírným pseudoplastickým charakterem. Taková tekutina může
být popsána tokovou křivkou tj. závislosti smykového napětí τ na smykové rychlosti pomocí
několika fyzikálních modelů, kde jsou hlavními parametry mez kluzu τy, nejnižší hodnota
smykového napětí nutná pro iniciaci toku, a plastická viskozita ηp, míra toku materiálu po dosažní
smykového napětí na mezi kluzu. Mezi širokým spektrem tokových modelů je nejpoužívanějším
Binghamův model.
Pro základní charakterizaci tokových vlastností malt pro UHPCC byla provedena série
rozlivových zkoušek dle EN 1015-3. V rámci testu byly sledovány tokové vlastnosti (hodnota
rozlivu) a stabilita výše popsaných malt při nízkém w/b a vysoké dávce SP1. Byla sledována
závislost hodnoty rozlivu na vodním součiniteli a procentuálním množství SP1 (xSP). Závislost je
znázorněna pro oba parametry formou plošného diagramu. Linie v diagramu spojují kombinaci
hodnoty w/b a xSP, kde modelová malta obsahující 15 % mikrosiliky vykazuje stejný rozliv
vyjádřený jeho průměrem. Obrázek 8 a obrázek 9 ukazují vývoj hodnoty rozlivu při změně obsahu
záměsové vody a množství SP1 pro oba dva typy cementů.

Obrázek 8 Vliv hodnoty w/b a množství SP1 na hodnotu rozlivu resp. zpracovatelnost pro modelovou maltu
obsahující v pojivu 15 % mikrosiliky a cement CEM I 52, N (vlevo) a CEM I 52,5 R White (vpravo)
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Obrázek 9 Vliv hodnoty w/b a množství SP2 na hodnotu rozlivu resp. zpracovatelnost pro modelovou maltu
obsahující v pojivu 15 % mikrosiliky a cement CEM I 52, N (vlevo) a CEM I 52,5 R White (vpravo)

Stanovení reologických parametrů malt pomocí rotačního reometru bylo provedeno na
odpovídajících vzorcích. Na základě rozlivové zkoušky bylo zvoleno množství SP 2,5 %
k hmotnosti pojiva. Reologické parametry byly rovněž stanoveny při různém vodním součiniteli
resp. různém objemovém podílu pevných částic v suspenzi. Jako standard pro stanovení
reologických parametrů byla použita toková křivka stanovená 20 minut po přidání vody.
Stanovené hodnoty meze kluzu τy byly vyjádřeny v závislosti na objemovém podílu pevných částic
 v maltě místo w/b. Jinými slovy, vzorek malty je uvažován, jako disperzní systém v podobě
koncentrované suspenze. Hodnota  má pak z pohledu reologie lepší vypovídající hodnotu.
Obrázek 10 popisuje závislost τy – pro malty obsahující cement M. Z výsledných tří křivek
pro podíl mikrosiliky 15%, 20% a 25% (k pojivu) je patrné, že při nižších hodnotách tj. vyšších
hodnotách w/b roste τy s rostoucím podílem mikrosiliky a tedy s rostoucím měrným povrchem
pevných částic v systému. Nicméně tento trend je v určitém bodě obrácen a nižších hodnot τy je
dosahováno u malt s vyšším podílem mikrosiliky při vyšších hodnotách tj nižším w/b. V tomto
průsečíku křivek, který odpovídá konkrétní hodnotě  je hodnota τy nezávislá na obsahu
mikrosiliky v pojivu. V případě vysoce koncentrovaných suspenzí (vysoké ; nízké w/b) jsou
částice cementu vzájemně v takové vzdálenosti, že prostor mezi nimi může být vyplněn
submikronovými kulovými částicemi a aglomeráty mikrosiliky. Příspěvek tohoto efektu roste,
pokud je prostor mezi cementovými částicemi blízký velikosti částic a aglomerátů mikrosiliky, což
nastává při vysokých hodnotách tj. nižším w/b za předpokladu dostatečné dispergace
cementových částic pomocí SP.
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Obrázek 10 Mez kluzu UHPCC malt v závislosti na objemovém podílu pevných částic pro rostoucí
množství mikrosiliky v pojivu pro cement CEM I 52,5 N Mokrá a 2,5 % (k pojivu) SP1 (a) a SP2 (b).

Z výsledků (obrázek 10) je evidentní, že použití jiného SP (na bázi polykarboxylát-eteru) mírně
posune průsečík v horizontálním směru z hodnoty  0,768 pro SP1 na 0,779 pro SP2, což
odpovídá změně w/b o 0,009. Je zde také významný posun průsečíku podél vertikální osy
z hodnoty τy ≈ 260 Pa pro SP1 na 420 Pa pro SP2, což odpovídá cca 60% změně. Nicméně, vliv
rozdílného typu SP je z fenomenologického hlediska patrný pouze pro vysoké hodnoty Použití
SP2 vede ke snížení τy především pro vzorky s nižším obsahem mikrosiliky v pojivu. Pokles τy pro
vzorky obsahující 15 % mikrosiliky v pojivu je pak více, než 30 %.
Výsledky pro cement A znázorňují výrazně rozdílné chování (obrázek 11). Na rozdíl od
cementu M nebyl průsečík v měřeném rozsahu zaznamenán. Mez kluzu τy s rostoucím obsahem
mikrosiliky v pojivu dle předpokladů rovněž roste. Na základě předchozích výsledků lze tedy
odvodit, že průsečík křivek leží při vyšších hodnotách pro které nebyla mez kluzu stanovena.
Rozdíl v mezi kluzu při použití jiného SP nebyl výrazný, mimo nejvyšší hodnoty kde bylo
v případě použití SP1 dosaženo nižší meze kluzu pro malty s obsahem mikrosiliky 15 % a 20 %.
Jak je také vidět, malty obsahující tento cement, vykazují takřka Newtonovské chování pří nízkých
hodnotách nezávisle na obsaženém SP, kdy je mez kluzu blízká nule.

Obrázek 11 Mez kluzu UHPCC malt v závislosti na objemovém podílu pevných částic pro rostoucí
množství mikrosiliky v pojivu pro cement CEM I 52,5 R Aalborg a 2,5 % (k pojivu) SP1 (a) a SP2 (b).
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Na základě experimentálních dat byl zjištěn znatelný rozdíl v reologickém chování malt
obsahující různý cement. Malty obsahující cement A vykazují výrazně nižší hodnoty τy, než malty
s druhým typem cementu. Navíc v případě cementu A lze dosáhnout meze kluzu pod 100 Pa u
malt s až 20% podílem mikrosiliky (116 Pa pro maltu obsahující 25 % mikrosiliky v pojivu) při
odpovídajícímu w/b = 0,20. Ve srovnání s cementem M je tato hodnota meze kluzu dosažitelná
do hodnoty odpovídající w/b = 0,24. Tyto výsledky podporují předchozí stanovisko, že
mineralogické složení použitého cementu a zejména obsah C3A je zodpovědný za reologické
chování vysoce plastifikovaných UHPCC malt.
Experimentálně stanovené reologické parametry dle Binghamova modelu byly korelovány
s hodnotami zpracovatelnosti zjištěnými rozlivovou zkouškou. Rovnice (8) představuje široce
užívaný korelační model, který vyvinul Murata a upravil Roussel a kol., pro predikci meze kluzu τy
čerstvé malty nebo betonu na základě výsledků z rozlivové zkoušky.
225  g    Vc 2
(8)
y 
128   2 D 5f
V rovnici (8) je Vc je objem kuželu, ρ je objemová hmotnost testovaného materiálu, g je tíhové
zrychlení a Df je hodnota rozlivu. Tento model byl původně sestaven pro cementové pasty a
suspenze s mletým vápencem o velikosti částic do 100 µm. Obrázek 12 ukazuje závislost meze
kluzu testovaných malt τy na hodnotě rozlivu Df. Porovnáním s výsledky na základě rovnice (8) je
patrný rozdíl mezi oběma funkcemi. Model popsaný rovnicí (8) mírně nadhodnocuje hodnotu
meze kluzu proti experimentálně zjištěným hodnotám. Na základě výsledků je pro UHPCC
vhodnější použít koeficient 151.

Obrázek 12 Závislost meze kluzu UHPCC malt na hodnotě rozlivu porovnaná s modelem dle rovnice (61)

4.2.3 Mechanické vlastnosti
Mechanické vlastnosti cementových kompozitů, zejména ty určené v kvasi-statickém režimu
zatěžování, poskytují společně s jejich objemovou hmotností základní hodnotící kritérium pro
posuzování odezvy na vnější vysokorychlostní dynamické namáhání s rychlostí deformace 103 –
106 s-1. Ačkoliv nelze kvasi-staticky určené pevnosti přímo použít pro kvantitativní stanovení
materiálové odezvy na namáhání při zmíněných rychlostech deformace, lze předpokládat, že
zvýšením mechanických vlastností v kvasi-statickém režimu namáhání dojde i ke zvýšení
mechanických vlastností ve vysokorychlostním dynamickém režimu namáhání. Z tohoto faktu lze
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tedy vyvodit, že schopnost křehkého/kvasi-křekhého materiálu na bázi cementového kompozitu
odolávat balistickému namáhání roste s jeho mechanickými vlastnostmi.
V návaznosti na předchozí experimenty byly sledovány mechanické vlastnosti zkušebních těles
s proměnným množstvím mikrosiliky v pojivu. Pro dosažení homogenity materiálu a potlačení
agregace jemných částic (zejména částic mikrosiliky) nebyly mechanické vlastnosti stanovovány
na pastách, ale na maltách obsahujících křemičitý písek frakce 0,1 – 0,6 mm. Pro všechny vzorky
byla použita superplastifikační přísada na bázi polykarboxylát-etheru v množství 1 % k pojivu tj.
k celkové hmotnosti cementu a mikrosiliky. Pro omezení negativního vlivu nízké zpracovatelnosti
při přípravě zkušebních těles byl zvolen vodní součinitel w/b = 0,30.
Obrázek 13 a obrázek 14 znázorňuje vývoj pevnosti v tahu za ohybu v čase pro vzorky
s rostoucím obsahem mikrosiliky v pojivu v rozmezí 0 – 25 %. Z výsledků je patrné, že v prvních
dnech tuhnutí jsou pevnosti ovlivněny jen minimálně. Nicméně na pevnostech ve 28 dnech je vidět
nárůst pevnosti s rostoucím obsahem mikrosiliky, zejména pro vzorky obsahující cement A.

Obrázek 13 Pevnost v tahu za ohybu pro vzorky obsahující cement CEM I 52,5 N Mokrá a mikrosiliku
v podílu 0 – 25 hm. % v pojivu.

Obrázek 14 Pevnost v tahu za ohybu pro vzorky obsahující cement CEM I 52,5 R Aalborg White a
mikrosiliku v podílu 0 – 25 hm. % v pojivu.

Obrázek 15 a obrázek 16 znázorňuje vývoj pevnosti v tlaku v čase pro vzorky s rostoucím
podílem mikrosiliky v rozmezí 0 – 25 % hmotnosti pojiva. Stejně jako o pevnosti v tahu za ohybu
je i u pevnosti v tlaku patrné, že přídavek mikrosiliky má minimální vliv na rané pevnosti. U
vzorků obsahujících cement A však dochází se zvyšujícím se obsahem mikrosiliky k poklesu
pevnosti po prvním dni zrání. Výsledky potvrzují i předpoklad, že nedochází k poklesu pevnosti
při dávkování mikrosiliky ve větším podílu než v podílu odpovídajícímu maximu zaplnění
prostoru. Zprvu porézní prostor zaujímaný mikrosilikou je nahrazen produktem její pucolnánové
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reakce, který je výrazně kompaktnější, než produkty hydratace portlandského cementu. V takovém
případě již mechanické vlastnosti převyšují mechanické vlastnosti použitého kameniva, v tomto
případě křemenného písku. Mechanické vlastnosti materiálu jsou tedy primárně řízeny
mechanickými vlastnostmi nejslabší komponenty.

Obrázek 15 Pevnost v tlaku pro vzorky obsahující cement CEM I 52,5 N Mokrá a mikrosiliku v podílu 0 –
25 hm. % v pojivu.

Obrázek 16 Pevnost v tahu pro vzorky obsahující cement CEM I 52,5 R Aalborg White a mikrosiliku
v podílu 0 – 25 hm. % v pojivu.

4.3 OPTIMALIZACE VLASTNOSTÍ POJIVOVÉHO SYSTÉMU
4.3.1 Reologické vlastnosti
Jak bylo prokázáno výše, reologii cementových pojiv významně ovlivňuje obsah C 3A a jeho
modifikace. Snížení množství cementu resp. jeho částečná náhrada za suplementární materiál
s podobnou velikostí částic je teoreticky možné snížením celkové obsahu C3A zlepšit reologické
vlastnosti. Volba suplementárního materiálu tedy může rovněž ovlivnit reologii materiálu
v čerstvém stavu.
Za tímto účelem bylo modifikováno složení záměsí, jejichž reologické vlastnosti byly
sledovány v předchozím experimentu s použitím SP1, náhradou cementu za suplementární
materiál v celkovém množství 10 %, 20 % a 30 % k celkové hmotnosti pojiva. Jako suplementární
materiál byly zvoleny skleněné mikrokuličky frakce 1 – 50 µm a mletý vápenec. Vzhledem
k tomu, že se ve zmíněných frakcích jedná o běžně dostupné materiály, lze rovněž předpokládat
přímé užití.
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Obrázek 17 ukazuje mez kluzu τy zkušebních záměsí obsahující cement M v závislosti na
obsahu suplementární suroviny v pojivu. Obecně lze konstatovat, že náhrada cementu v pojivu
vhodným, výše popsaným, materiálem způsobí výrazným pokles meze kluzu již v 10% podílu. Při
vzrůstajícím podílu suplementární suroviny dále mez kluzu klesá až na třetinu původní hodnoty při
30% podílu v pojivu. Je rovněž patrné, že míra poklesu meze kluzu vlivem náhrady cementu
suplementární surovinou není výrazně závislá na obsahu mikrosiliky v pojivu, a tedy na celkovém
měrném povrchu pojiva, což opět naznačuje na fakt, že reologie je primárně řízena vlastnostmi
resp. složením použitého cementu. Obdobný trend v míře poklesu meze kluzu lze vypozorovat i
při snížení vodního součinitele. Míra poklesu meze kluzu vzroste jen velmi nepatrně. Vliv obou
použitých suplementárních surovin na reologické vlastnosti je velmi podobný, což plyne zejména
z tvaru částic, jenž je velmi blízký koulím.

Obrázek 17 Mez kluz modifikovaných UHPCC malt v závislosti na rostoucím hmotnostním procentu
suplementární suroviny xSM v pojivu pro malty obsahující cement CEM I 52,5 N Mokrá s obsahem
mikrosiliky v pojivu 20 % (a) a 25 % (b)

Obdobný experiment byl proveden pro záměsi obsahující cement A při vodních součinitelích
0,18 a 0,20. Obrázek 18 ukazuje mez kluzu v závislosti na procentuálním podílu suplementární
suroviny v pojivu. Náhrada cementu má v tomto případě zřetelný následek pouze u vysoce
koncentrovaných záměsí s w/b 0,18. Z výsledků je rovněž zřejmé, že u ekvivalentních malt
obsahujících cement A je možné při w/b 0,18 dosáhnout srovnatelné meze kluzu, jako je tomu u
malt obsahující cement M při w/b 0,22.

Obrázek 18 Mez kluz modifikovaných UHPCC malt v závislosti na rostoucím hmotnostním procentu
suplementární suroviny xSM v pojivu pro malty obsahující cement CEM I 52,5 R Aalborg s obsahem
mikrosiliky v pojivu 20 % (a) a 25 % (b).
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4.3.2 Mechanické vlastnosti
Předchozí experiment prokázal, že substitucí cementu v pojivu za granulometricky
komplementární a inertní materiál lze zlepši reologické vlastnosti UHPCC malt, zejména pak mez
kluzu. Nicméně je nutné ověřit vliv této modifikace na konečné mechanické vlastnosti materiálu.
Obrázek 19 ukazuje pevnost v tahu za ohybu pro malty obsahující cement M v závislosti na
rostoucím obsahu suplementární suroviny xSM v rozmezí 0 – 30 hm. %. Jak je patrné, maximální
hodnoty ohybové pevnosti je dosaženo při nulovém obsahu suplementární suroviny. S rostoucím
obsahem suplementární suroviny klesá ohybová pevnost prakticky lineárně.

Obrázek 19 Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech pro malty obsahující cement CEM I 52,5 N Mokrá při
vodním součiniteli w/b = 0,22 (a) a w/b = 0,20 (b).

Obrázek 20 ukazuje pevnost v tahu za ohybu obdobně pro malty obsahující cement A. U těchto
malt je rovněž patrný pokles pevnosti v tahu za ohybu při zvyšujícím se obsahu suplementární
suroviny, nicméně lineární charakter a rozsah je zachován pouze v případě skleněných
mikrokuliček. V případě použití mletého vápence, jako suplementární suroviny je pokles mírnější,
zejména při vodním součiniteli w/b = 0,18.

Obrázek 20 Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech pro malty obsahující cement CEM I 52,5 R Aalborg při
vodním součiniteli w/b = 0,20 (a) a w/b = 0,18 (b).

Obrázek 21 znázorňuje pevnost v tlaku ve 28 dnech pro malty obsahující cement M v závislosti
na rostoucím obsahu suplementární suroviny xSM v rozmezí 0 – 30 hm. %. Vliv množství
suplementární suroviny na pevnost v tlaku je patrný pouze v případě w/b = 0,20, kdy je hodnota
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pevnosti v tlaku s nížena z cca 150 MPa na 135 MPa v případě mletého vápence a 120 MPa
v případě skleněných mikrokuliček.

Obrázek 21 Pevnost v tlaku po 28 dnech pro malty obsahující cement CEM I 52,5 N Mokrá při vodním
součiniteli w/b = 0,22 (a) a w/b = 0,20 (b).

Obrázek 22 znázorňuje pevnost v tlaku ve 28 dnech pro malty obsahující cement A v závislosti
na rostoucím obsahu suplementární suroviny xSM v rozmezí 0 – 30 hm. %. U stanovených
pevností v tlaku je patrný mírný pokles z hodnoty 150 MPa na 140 MPa s rostoucím obsahem
suplementární suroviny, prakticky nezávisle na tom, jedná-li se o mletý vápenec nebo skleněné
mikrokuličky. Z výsledků je rovněž patrný, že snížení vodního součinitele na w/b = 0,18 nevede
ke zvýšení pevnosti v tlaku, jak by mohlo být předpokládáno. Důvodem tohoto chování je
přítomnost křemičitého písku, jako kameniva. Mechanické vlastnosti tohoto kameniva nepřesahují
mechanické vlastnosti pojiva, jenž se snižujícím obsahem záměsové vody resp. snižujícím w/b
rostou.

Obrázek 22 Pevnost v tlaku po 28 dnech pro malty obsahující cement CEM I 52,5 R Aalborg při vodním
součiniteli w/b = 0,20 (a) a w/b = 0,18 (b).

Z uvedených výsledků je patrné, že částečná náhrada cementu sledovanými suplementárními
surovinami nevede k výraznému poklesu mechanických vlastností. Nicméně toto může být
zkresleno maximální dosaženou pevností v tlaku, která již není řízena mechanickými vlastnostmi
pojiva, ale kameniva resp. křemičitého písku. Změna mechanických vlastností pojiva v důsledku
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přítomnosti suplementární suroviny tak nemusí být zcela odražena ve výsledných mechanických
vlastnostech kompozitu. I tak ovšem 10% náhrada cementu suplementární surovinou nepřináší
výrazný pokles mechanických vlastností a její použití v pojivu s ohledem na pozitivní vliv na
reologické vlastnosti je výhodné.

4.4 SKLADBA SKELETU PLNIVA
Vzhledem k charakteru materiálu je plnivo resp. kamenivo zodpovědné za výsledné
mechanické vlastnosti kompozitu, zejména v případě, jsou-li jeho mechanické vlastnosti vyšší, než
mechanické vlastnosti pojiva. Tomuto konceptu odpovídají třídy běžných betonů (např. třída
C25/30), kde má kamenivo, typicky vápencový štěrkopísek, vyšší mechanické vlastnosti, než
hydratované cementové pojivo. S rostoucí tlakovou pevností však rozdíl mezi mechanickými
vlastnosti pojiva kameniva mizí a při tlakové pevnosti betonu cca 60 MPa již vápencové kamenivo
přestává plnit funkci vysokomodulového plniva a křehký lom není lokalizovaný pouze na pojivo,
popř. tranzitní zónu mezi kamenivem a pojivem. Pro další zvýšení mechanických vlastností
kompozitu je tedy nutné použít kamenivo s vyššími mechanickými vlastnostmi. Toto tvrzení lze
demonstrovat následujícím experimentem.

4.4.1 Kamenivo s běžnými mechanickými vlastnostmi
V rámci experimentu je sledována pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu zkušebních těles,
jejichž receptury jsou navrženy s rozdílným objemovým podílem kameniva. Kamenivo je tvořeno
křemičitým pískem dvou frakcí, jejichž rozdílným poměrem je dosaženo rozdílného zaplnění
prostoru, a tedy i rozdílného objemového podílu kameniva v kompozitu. Jako pojivo je použit
systém navržený v předchozí kapitole. Konkrétní poměr pro příslušnou hodnotu zaplnění prostoru
byl určen na základě výpočtu pomocí modelu. Následující graf (obrázek 23) ukazuje závislost
zaplnění prostoru ϕ směsi S1 a S4 vztaženou na objemový podíl jemné frakce y S1.

Obrázek 23 Zaplnění prostoru systému S1-S4 v závislosti na objemovém podílu frakce S1.

Na základě těchto údajů byly sestaveny receptury pro přípravu vzorků, u nichž byla sledována
pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a zpracovatelnost (dána rozlivovou zkouškou). U všech
receptur byl použit jednotný vodní součinitel w/b = 0,22 a je použita superplastifikační přísada na
bázi polykaboxylát-etheru v hmotnostním přídavku 2,5 % k pojivu. Obrázek 24 znázorňuje vývoj
mechanických vlastností v závislosti na objemovém podílu frakce S1 v kamenivu. Objemový podíl
frakce S1 v kamenivu je úzce spjat s hodnotou zaplnění prostoru systém kameniva a udává tedy
míru kompaktnosti daného materiálu.
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Obrázek 24 Mechanické vlastnosti připravených vzorků v závislosti na objemovém podílu frakce S1 v
kamenivu. Červená hodnota znázorňuje vzorek, kde je použita optimální kombinace S1 a S4 vykazující
nejvyšší zaplnění prostoru.

Z výsledků je patrné, že s rostoucím podílem jemné frakce S1 roste mechanická pevnost
materiálu. Mimo to, že trend plně koresponduje s obecným předpokladem nepřímé úměry mezi
mechanickou pevností zrn a jejich velikostí, je patrné, že míra růstu mechanické pevnosti klesá po
dosažení optimální kombinace frakcí písku S1 a S4 tj. kombinace, kdy je dosaženo nejvyššího
zaplnění prostoru. Toto je však spojeno s velmi výrazným poklesem zpracovatelnosti, jenž ve své
podstatě dosahuje minima právě při optimální kombinaci jednotlivých frakcí kameniva, jak
dokumentuje obrázek 25. Důvodem je nejnižší objemový podíl pojiva, jež je prakticky
zodpovědné za reologické chování systému. Jeho nízký obsah tak způsobuje výrazný růst meze
kluzu, což se projeví poklesem zpracovatelnosti.

Obrázek 25 Zpracovatelnost na základě rozlivové zkoušky vzorků v čerstvém stavu v závislosti na objemovém
podílu frakce S1 v kamenivu.

Vrátíme-li se ovšem zpět k mechanickým vlastnostem a jejich sledovanému trendu, je nutné
podotknout, že změna pevnosti v tlaku mezi jednotlivými vzorky je pouze v rozmezí cca 10 MPa
(pro pevnost v tahu za ohybu 4 MPa). Toto zjištění velmi dobře ilustruje zmíněný charakter
kompozitu a demonstruje velmi malý rozdíl mezi mechanickými vlastnostmi pojiva a použitého
kameniva, v tomto případě křemičitého písku. Ke křehkému lomu v materiálu tedy nedochází
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přednostně určitým způsobem, ale náhodně přes pojivo, zrno kameniva nebo podél rozhraní zrn
kameniva a pojiva. Materiál tak do jisté míry působí z hlediska mechanického namáhání izotropně.

4.4.2 Vysokopevnostní kamenivo
Výše popsaný experiment lze modifikovat tak, aby reflektoval složení kompozitu v situaci, kdy
budou mechanické vlastnosti kameniva výrazně vyšší než mechanické vlastnosti pojiva. Prakticky
je této situace docíleno tak, že je namísto křemičitého písku použito korundové kamenivo obdobné
granulometrie. Konkrétní poměr pro příslušnou hodnotu zaplnění prostoru byl určen obdobně, jako
v předchozím případě. Následující graf (obrázek 26) ukazuje závislost zaplnění prostoru ϕ směsi
K1 a K4 vztaženou na objemový podíl jemné frakce y K1.

Obrázek 26 Zaplnění prostoru systému K1-K4 v závislosti na objemovém podílu frakce K1.

Je patrné, že při použití korundového kameniva je obecně dosahováno nižších hodnot zaplnění
prostoru, ačkoliv je granulometrie velmi podobná. Důvodem je rozdílný tvar zrn tohoto kameniva
oproti zrnům křemičitého písku. Z obrazové analýzy rovněž vyplývá, že u zrn křemičitého písku je
dosahováno cirkularity přibližně 0,89, zatímco u zrn korundového kameniva je dosahováno
cirkularity přibližně 0,83. Na základě těchto údajů byly sestaveny receptury pro přípravu vzorků, u
nichž byla sledována pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a zpracovatelnost (dána rozlivovou
zkouškou).
Obrázek 27 popisuje vývoj mechanických vlastností zkušebních těles v závislosti na
objemovém podílu jemné frakce K1. Patrný trend vykazující maximum mechanických vlastností
při optimální kombinaci frakcí K1 a K4 dosahující maximálního zaplnění prostoru jasně odráží
charakter kompozitu resp. výrazný rozdíl mezi mechanickými vlastnostmi pojiva a použitého
kameniva.
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Obrázek 27 Mechanické vlastnosti připravených vzorků v závislosti na objemovém podílu frakce K1 v
kamenivu. Červená hodnota znázorňuje vzorek, kde je použita optimální kombinace K1 a K4 vykazující
nejvyšší zaplnění prostoru.

Je rovněž patrné, že interval, ve kterém se pohybuje pevnost v tlaku je proti kompozitu
s křemičitým kamenivem 3x větší (30 MPa). Ze závislosti je rovněž více než zřejmé, že skladba
záměsi z hlediska zaplnění prostoru hraje klíčovou roli při dosažení maximálních mechanických
vlastností. Za předpokladu, optimalizovaného složení kameniva z hlediska zaplnění prostoru a
toho, že lom v materiálu je téměř výhradně lokalizován na pojivo, lze tedy vyvodit, že pro další
zlepšení mechanický vlastností kompozitu je nutné zaměřit se právě na složení pojiva a z něho
vyplývající vlastnosti.

4.5 METODY NÁVRHU RECEPTURY PRO PŘÍPRAVU CEMENTOVÉHO
KOMPOZITU
Vlastnosti pojiva jsou z velké části řízeny chemickou povahou jednotlivých složek, zejména
pak složením cementu a jeho interakce s přísadami. Z tohoto důvodu je v rámci návrhu složení
pojiva nutné vycházet z experimentálně zjištěných údajů vyplývajících z předchozích kapitol.
Základní koncepce pojiva uvažuje třísložkový systém portlandský cement-mikrosilika-mletý
vápenec (popř. jiný inertní materiál obdobné granulometrie ve funkci plniva) v následujících
přibližných hmotnostních podílech dle následující tabulky:
Tabulka 1 Navržené složení pojiva
Portlandský cement [%]

Mikrosilika [%]

Mletý vápenec [%]

65 - 70

15 - 20
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Součástí pojiva jsou i přísady upravující reologii a přísady snižující objem zachyceného
vzduchu pří míchání. Těmito přísadami jsou superplastifikátor na bázi polykarboxylát-etheru (SP)
a odpěňovací přísada na bázi derivátů vyšších mastných kyselin (MF).
Pojivo navržené tímto postupem lze následně implementovat v rámci návrhu kompletní
receptury. Tento návrh je proveden tak, aby bylo dosaženo maximálních mechanických vlastností
poskytující vysokou odolnost vůči penetraci projektilu. Pro přípravu tohoto materiálu je tedy nutné
použití vysokopevnostních typů kameniv. Za tímto účelem byla v rámci receptury preferováno
použití kameniva na bázi korundu a SiC. Křemičitý písek (jinak běžně používaný) je uvažován
pouze jako doplňková surovina. Pro návrh receptury byly použity tři odlišné přístupy. Prvním
z nich je široce využívaný přístup dle modifikovaného Anders-Andreassenova modelu
vycházejícího z tradičního Fullerova modelu a založeného na principu kontinuální teorie
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granulometrie. Druhým přístupem je návrh receptury založený na maximalizaci zaplnění prostoru
pevnými částicemi – „Maximal Packing Density“ model. Třetím a posledním z uvažovaných
přístupů je tzv. Excess-Paste Packing Density model kombinující přístup maximalizace zaplnění
prostoru při zvýšeném objemovém podílu pojiva zajišťující kompletní lubrikaci pevných částic
všech zrn kameniva

4.5.1 Modifikovaný Anders-Andreassenův model
Modifikovaný Anders-Andreassenův model vychází z předpokladu kontinuální teorie
granulometrie a je založen na Fullerově modelu, který je v technologii betonu tradičním přístupem
v návrhu receptury již téměř 100 let. Jak z popisu vyplývá, model je aplikovatelný na celý soubor
partikulárních materiálů a přímo nerozlišuje, zda se tyto materiály kategorizují jako pojivo nebo
jako kamenivo (plnivo). Model, ač nepřímo, kombinuje podmínky pro vhodné uspořádání částic
plniva z hlediska plnění prostoru a zároveň poskytuje dostatečný obsah jemných částic pro
dosažení vhodných reologických vlastností.
Samotný návrh receptury dle Modifikovaného Anders-Andreassenova modelu spočívá
v prvním bodě ve volbě rozsahu velikostí částic uvažovaných surovin resp. Dmin a Dmax. Hodnota
exponentu q úzce souvisí s podílem jemných částic v receptuře a není explicitně dána žádným
normativním předpisem. Jeho hodnota ale musí reflektovat složení pojiva resp. granulometrii,
jehož návrh vychází z experimentálně zjištěných materiálových vlastností v čerstvém a zatuhlém
stavu, tj. konkrétní kvantifikace reaktivity, reologických vlastností a mechanických vlastností.

4.5.2 „Maximal Packing Density“ model
Maximal Packing Density model tj. model založený na maximalizaci zaplnění prostoru
pevnými částicemi je založený na proporcionaci stavby skeletu kameniva, aby bylo dosaženo co
nejvyššího objemového podílu. V technologii cementových kompozitů je zpravidla omezeno
použití široké škály surovin pro přípravu nebo výrobu materiálu a je tedy mnohdy nutné omezit se
v případě kameniva pouze na maximálně tři typy surovin. Toto množství není zpravidla dostatečné
pro precizní sestavení granulometrické křivky dle přístupu kontinuální teorie granulometrie.
V rámci návrhu receptury je separátně řešeno složení pojiva a složení kameniva. Je tedy nutné
jednoznačně kategorizovat suroviny určené zvlášť pro pojivo a zvlášť pro kamenivo. Do surovin
pro pojivo jsou zde zařazeny veškeré materiály s velikostí částic nižší než 75 µm i když nejsou
zapojeny do hydratačních procesů. Souhrnně lze tyto suroviny označovat jako práškové suroviny
(powders).
Návrh receptury je založen na výběru a kombinaci surovin pro kamenivo (plnivo) tak aby bylo
dosaženo maximální zaplnění prostoru (PPDmax) zvolenými materiálem. Pro tento účel je použit
modifikovaný 3-parametrový model zaplnění prostoru doplněný čtvrtým parametrem popisující
vliv tvaru částic na zaplnění prostoru. Na základě znalosti hodnoty zaplnění prostoru zvolené
kombinace vstupních materiálu je následně dopočítán nutný objem pojiva, který je pro lepší
ukládání navýšen o 5 % tj. násoben koeficientem 1,05. Návrh pojiva je řešen obdobě jako
v předchozí kapitole.

4.5.3 „Excess-Paste Packing Density“ model
Pojivo v rámci kompozitu tvoří spojitou fázi, v níž jsou homogenně rozptýlena zrna kameniva,
a je schopné přenášet napětí šířící se materiálem. Za tímto účelem musí tedy pojivo vyplňovat
prostor mezi zrny kameniva. Pojivo ovšem plní i lubrikační funkci a jeho množství má tedy vliv na
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tokové vlastnosti cementového kompozitu v čerstvém stavu. Je tedy nezbytné, aby bylo dostatek
pojiva nejen pro vyplnění prostoru mezi zrny kameniva, ale i na vytvoření vrstvy kolem každého
individuálního zrna zodpovědné za vnitřní lubrikaci a vhodné tokové vlastnosti. Na pojivo je
v tomto případě nutné pohlížet spíše z granulometrického pohledu nežli z pohledu reaktivity
s vodou. Vhodný poměr je však žádoucí zanechat.
Při aplikaci diskrétní teorie granulometrie lze na kompozit pohlížet jako na nejméně
dvoufázový materiál definovaný objemovými podíly jednotlivých fází, těmito fázemi jsou ve
zjednodušeném případě právě pojivo a kamenivo (popř. výztuž). Pro stanovení vhodného objemu
pojiva je tedy nutné vycházet z hodnoty zaplnění prostoru konkrétního systému kameniva. Tato
hodnota je stanovena na základě odvozeného 4-parametrového modelu. Postup je tedy založen na
podobném principu jako „Maximal Packing Density“ model, nicméně potřebný objem pojiva je
dopočítán tak, aby konečný materiál poskytoval dobré reologické vlastnosti v důsledku vyššího
stupně lubrikace jednotlivých zrn kameniva.
V současné době se ukazuje, jako perspektivní, postup založený na tzv. „Excess-paste modelu“
původně vyvinutému pro samozhutnitelný beton. Nicméně tento model může být plně aplikován i
na vlákny vyztužený UHPCC. Dle tohoto modelu se optimální objemové množství pojiva skládá
ze dvou složek:
 minimální objem pojiva Vp, který vyplní mezery a póry mezi částicemi plně zhutněného
skeletu plniva a výztuže
 dodatečný objem pojiva (Vpa + Vpf) který pokryje všechny částice plniva (Vpa) a vlákna
výztuže (Vpf) za účelem lubrikace a vytvoření tekuté viskózní směsi.
Složení čerstvého kompozitu poté může být charakterizováno jako:
Va  V pa  V f  V pf  V p  Vair  1 což je rovno:

(9)

Va   ni  V pa(1,)i  V f   n j  V pf(1,)j  1     Vair  1 ;

(10)

m

n

i 1

j 1

kde V pa(1,i) a V

(1 )
pf , j

jsou aditivní objemy pasty obklopující jednotlivou částici plniva a jednotlivé

vlákno. Za předpokladu kulového tvaru částice plniva a konstantní tloušťky vrstvy pojiva ca a cf
mohou být tyto objemy vyjádřeny následovně:
V pa(1,)i 


6

6d

2
a ,i



c a ,i  12d a ,i c 2  8c a3,i ;
a ,i

V pf(1,)j  l d f , j c f , j  c 2f , j  .

(11)
(12)

4.6 CEMENTOVÝ KOMPOZIT SE ZVÝŠENOU BALISTICKOU
ODOLNOSTÍ – NÁVRH SLOŽENÍ
Dle popsaných způsobů byly navrženy receptury materiálu na bázi UHPCC s vláknovou
výztuží, u nichž se předpokládá zvýšená odolnost vůči penetraci projektilem. Základním
předpokladem pro takové chování je vysoká pevnost v tlaku. U všech receptur použita
superplastifikační přísada na bázi polykarboxylát-etheru ve formě 20% vodného roztoku ve
množství 3 hm. % k pojivu. Rovněž je u všech receptur použita odpěňovací přísada na bázi
derivátů mastných kyselin v hmotnostním přídavku 0,5 % k pojivu. U všech receptur byl použit

30

konstantní objemový podíl vláknové výztuže ve formě ocelových vláken s tloušťkou 0,17 mm a
délkou 6 mm. U všech receptur byla rovněž zachována hodnota Dmin a Dmax. Následující tabulka
popisuje základní rozdělení a značení receptur.
Tabulka 2 Metody návrhu receptury

Metoda návrhu
Modifikovaný Anders-Andreassenův model
„Maximal Packing Density“ model
„Excess-Paste Packing Density“ model

Označení
A-A
PD
EPPD

V recepturách je mimo jiné sledován vliv typu vysokopevnostního kameniva a typu cementu na
konečné mechanické vlastnosti resp. na pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Jako
vysokopevnostní kamenivo je použit korund a karbid křemíku. Použitými cementy jsou CEM I
52,5 N Mokrá a CEM I 52,5 R Aalborg White. Jednotlivé receptury jsou koncipovány tak, aby
bylo využito ekvivalentních surovin zejména z pohledu granulometrie a konečné vlastnosti
materiálů byly spíše odrazem přístupu k jejich návrhu než konkrétně použitým surovinám.

4.7

MATERIÁLOVÉ VLASTNOSTI PŘIPRAVENÝCH KOMPOZITŮ

Z navržených receptur byla připravena zkušební tělesa o rozměru 40×40×160 mm pro stanovení
základních materiálových vlastností. Těmito vlastnostmi jsou pevnost v tlaku, pevnost v tahu za
ohybu a objemová hmotnost. Tabulka 3 shrnuje získané hodnoty materiálových vlastností.
Tabulka 3 Základní materiálové vlastnosti připravených kompozitů dle navržených receptur. „K“ odpovídá
korundovému kamenivu, „S“ odpovídá kamenivu na bázi SiC, „A“ odpovídá cementu CEM I 52,5 R Aalborg
White a „M“ odpovídá cementu CEM I 52,5 N Mokrá.
Pevnost v tlaku
Pevnost v tahu za
Objemová hmotnost
Receptura
Nasákavost [%]
[MPa]
ohybu [MPa]
[kg/m3]
A-A_KM

172,4 ± 2,74

21,3 ± 0,97

2856 ± 1,0

2,15 ± 0,113

A-A_KA

188,6 ± 10,77

23,8 ± 1,25

2964 ± 7,6

1,33 ± 0,079

A-A_SA

160,0 ± 8,50

19,6 ± 1,51

2631 ± 6,0

2,42 ± 0,148

PD_KM

175,6 ± 9,55

20,6 ± 1,97

3092 ±8,4

2,32 ± 0,213

PD_KA

184,4 ± 9,22

22,1 ± 0,20

3140 ± 19,5

1,94 ± 0,043

PD_SA

162,0 ± 11,06

20,4 ± 0,67

2714 ± 6,3

2,14 ± 0,039

EPPD_KM

179,8 ± 8,54

19,7 ± 1,12

3061 ± 7,1

1,98 ± 0,089

EPPD_KA

189,6 ± 6,55

23,4 ± 0,40

3112 ± 10,8

1,49 ± 0,145

EPPD_SA

163,5 ± 13,15

20,9 ± 1,27

2665 ± 3,5

2,05 ± 0,045

U všech receptur bylo dosaženo velmi vysokých pevností v tlaku v rozmezí 158 MPa až 190
MPa nezávisle na přístupu k návrhu receptury. Ten lze prozatím pozorovat pouze v reologickém
chování materiálu v čerstvém stavu, kde bylo zcela dle předpokladu dosaženo u receptur A-A a
EPPD relativně nízké meze kluzu (< 100 Pa), zatímco receptury PD vykazovaly mez kluzu
srovnatelnou s hodnotami pro běžný beton (cca 1000 Pa).
Je patrné, že typ cementu má nejen zásadní vliv na vlastnosti materiálu v čerstvém stavu, ale
rovněž i na konečné mechanické vlastnosti. Částečným důvodem redukce pevnosti v tlaku je
nutnost navýšení vodního součinitele pro dosažení vhodné zpracovatelnosti tj. zpracovatelnosti
dané rozlivovou zkouškou o hodnotě 150 mm. Tento jev má ale samozřejmě původ v rozdílném
mineralogickém složení cementů, jak bylo popsáno výše.
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Změna pevnosti v tlaku je patrná i v závislosti na typu použitého kameniva. Při použití karbidu
křemíku je dosaženo o 20 až 30 MPa nižší pevnosti v tlaku, než při použití kameniva na bázi
korundu navzdory faktu, že u zrn karbidu křemíku lze očekávat vyšší pevnost. Pokles
mechanických vlastností je však do jisté míry kompenzován nižší objemovou hmotností karbidu
křemíku proti korundu a tedy i nižší objemovou hmotností výsledného materiálu.
Objektivně lze konstatovat, že všechny navržené postupy pro návrh receptury vedou
k materiálům, jejichž konečné vlastnosti korespondují s předpokládanými vlastnostmi pro materiál
schopný ve zvýšené míře odolávat penetraci projektilu. Vysoká pevnost v tlaku společně
s přítomností velmi tvrdého abrazivního kameniva zvyšuje odpor vůči průniku projektilu a vysoká
ohybová pevnost je důsledkem zvýšené houževnatosti (díky vláknové výztuži), díky čemuž je
redukována zóna poškození v okolí dopadu a penetrační dráhy projektilu.

4.7.1 Balistická odolnost připravených kompozitů
Balistická odolnost připravených kompozitů je v rámci práce hodnocena pomocí „Depth of
Penetration“ testu (DoP). Principem zkoušky je stanovení residuální penetrace projektilu Pres ve
svědečném systému po průchodu vzorkem s definovanou tloušťkou HS a objemovou hmotností ρs.
Svědečný systém je tvořen polonekonečným homogenním tělesem nepodléhajícím křehkému lomu
s definovanou hustotou ρr. V rámci DoP testu je použit projektil 7,62mm x 54R B32 API dle
STANAG 4569 Level K3 – průbojně zápalný. Hlavní parametry projektilu jsou shrnuty
v následující tabulce:
Tabulka 4 Parametry projektilu 7,62mm x 54R B32 API
Hmotnost projektilu (jádra)

10,04 g (5,35 g)

Průměr projektilu (jádra)

7,62 mm (6,05 mm)

Délka projektilu (jádra)

32 mm (28,2 mm)

Efektivní délka jádra Leff

23,71 mm

Materiál jádra

kalená ocel; 63 HRC

Dopadová rychlost

854 m/s

Reziduální penetrace ve svědečném systému Pres odpovídá rychlosti projektilu (jádra) a lze ji
tedy využít pro stanovení zbytkové rychlosti projektilu po perforaci vzorku. Pro tento účel je nutné
sestavit kalibrační křivku, která popisuje závislost hloubky penetrace na dopadové rychlosti
projektilu. Kalibrační závislost pro penetraci sledovaného projektilu Pr do popsaného svědečného
systému na jeho dopadové rychlosti v je znázorněn na následujícím grafu (obrázek 28).

Obrázek 28 Závislost penetrace projektilu 7,62mm x 54R B32 API ve svědečném systému na jeho dopadové
rychlosti.
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4.7.2 Diferenciální faktor balistické ochrany
Na základě znalosti objemové hmotnosti vzorku ρs, jeho tloušťky v rovnoběžném směru
s dráhou letu projektilu Hs a znalosti referenční penetrace projektilu Pr (penetrace projektilu ve
svědečném systému bez přítomnosti vzorku při dopadové rychlosti odpovídající dopadové
rychlosti při testu) je možné určit DEF na základě následující rovnice:
 P  Pres 
DEF  r r
(13)
s H s
Nástřel je veden vždy pod dopadovým úhlem 0° NATO na geometrický střed vzorku. Do
jednoho vzorku je veden vždy jeden nástřel. Hodnota parametru DEF byla stanovena pro materiály
připravené na základě všech receptur v kapitole 4.6 obsahujících cement A a receptury A-A_KM
(obsahující cement M). Společně s těmito nově navrženými materiály bylo provedeno stanovení
parametry DEF pro vybrané komerčně dostupné materiály. Těmito materiály jsou běžný beton
třídy C25/30 a C45/50, UHPFRC z produkce TBG Metrostav, s.r.o. o pevnosti v tlaku 155 MPa a
UHPC vyvinuté na ČVUT v Praze o pevnosti v tlaku 111 MPa. Dále byly, jako referenční
materiály, připraveny malty na bázi křemenného písku frakce 0 – 2 mm a cementu CEM I 42,5 R
Mokrá o pevnosti v tlaku 10 MPa, 20 MPa a 50 MPa, celkem tedy 16 vzorků.
Jak bylo v teoretické části této práce zmíněno, balistické vlastnosti cementových kompozitů je
vhodné vztahovat k jejich pevnosti v tlaku, jakožto parametru běžně užívanému k popisu
mechanických vlastností těchto materiálů. Obrázek 29 ukazuje vývoj účinnosti balistické ochrany
(DEF) zkoušených vzorků nově připravených cementových kompozitů společně s komerčně
dostupnými materiály na bázi OC, HPC a UHPC v závislsoti na jejich pevnosti v tlaku.

Obrázek 29 Závislost parametru DEF na pevnosti v tlaku pro zkoušené vzorky.

Na první pohled je patrné, že účinnost balistické ochrany (DEF) s rostoucí pevností v tlaku
rovněž roste. Nicméně data nevykazují jednotný trend. Je tedy evidentní, že pevnost v tlaku není
jediným parametrem ovlivňujícím balistickou odolnost. Hned z počátku závislosti je patrný jasný
rozdíl v odezvě na balistické namáhání pro vzorky běžných betonů C25/30 a C45/50 a vzorky
malt, ačkoliv tyto materiály dosahují podobných pevností v tlaku. Důvodem je rozdíl ve velikosti
zrn kameniva jakožto složky zodpovědné za pevnost těchto typů kompozitů (OC). Penetruje-li
projektil oblast (srovnatelné nebo větší velikosti, jako průměr projektilu) většinově zastoupenou
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pojivem, odezva materiálu odpovídá odezvě zaznamenané u vzorku malt se stejnou pevností
v tlaku, jak je patrné z hodnot DEF. Při velikosti zrna kameniva 16 mm, tj. více než dvojnásobné
velikosti proti průměru projektilu (7,62 mm resp. 6,05 mm), může s jistou pravděpodobností
docházet k situaci, že projektil penetruje materiál přímo přes toto zrno. Řídícím faktorem pro
hloubku penetrace resp. balistickou odolnost nejsou tedy v tomto případě mechanické vlastnosti
kompozitu, ale mechanické vlastnosti konkrétního zrna kameniva. Naproti tomu při velikosti zrna
2 mm (téměř 4x méně, než průměr projektilu) je odezva na balistické namáhání řízena spíše
mechanickými vlastnostmi kompozitu. Je tedy zřejmé, že v konfiguraci kompozitu, kdy jsou
mechanické vlastnosti kameniva vyšší, než mechanické vlastnosti pojiva, je velikost zrn kameniva
respektive poměr průměru projektilu k velikosti zrn kameniva d/D resp. d/Dmax klíčová (společně
s jejich objemovým podílem. Lze však předpokládat, že při zachování stejného typu kameniva
(křemičité kamenivo) bude vliv parametru d/Dmax s rostoucí pevností v tlaku kompozitu klesat
v důsledku rostoucích mechanických vlastností pojiva, které se limitně blíží mechanickým
vlastnostem uvažovaného kameniva. Tento závěr může být platný například pro materiály typu
HPC s vápencovým kamenivem.
Na druhé straně pevnostního spektra je dobře dokumentována odezva na balistické namáhání u
materiálů navržených v rámci této práce. V první řadě lze potvrdit původní předpoklad relativně
nízké balistické odolnosti kompozitů, kde je použit cement M. Tento efekt opět potvrzuje
důležitost výběru správného cementu, jenž má klíčovou roli na konečné mechanické vlastnosti
materiálu, i při vysokorychlostním dynamickém namáhání.
Z grafu (obrázek 29) je patrné, že nejvyšších hodnot parametru DEF bylo dosaženo u receptur
typu PD. Důvodem je vyšší objemový podíl kameniva v kompozitu oproti ostatním recepturám.
Vzhledem k tomu, že mechanické vlastnosti korundu i karbidu křemíku dalece převyšují
mechanické vlastnosti pojiva, je objemový podíl této fáze řídícím prvkem pro balistickou odolnost
kompozitu. Na druhé straně je ovšem nutné konstatovat, že v důsledku vysokého objemového
podílu kameniva u receptur PD je výrazně snížena jejich zpracovatelnost v čerstvém stavu a lze
tedy předpokládat výrazně vyšší nároky na ukládání materiálu. Nízká zpracovatelnost těchto
kompozitů tak může za jistých okolností představovat technologický problém.
Problém se zpracovatelností řeší receptury EPPD jejichž účinnost balistické ochrany dle
parametru DEF je jen mírně snížená proti recepturám PD. Nelze rovněž říct, že tradiční přístup
návrhu složení kompozitu použitý u receptur A-A by výrazně zaostával a nebyl použitelný pro
výrobu cementových kompozitů pro balistickou ochranu. Nicméně v důsledku nízkého
objemového podílu vysokopevnostního kameniva (cca o 16 % méně proti recepturám PD) je
dosaženo nižších hodnot DEF.

4.7.3 Odpor vůči penetraci projektilu
Obrázek 29 dokumentuje vliv typu vysokopevnostního kameniva na účinnost balistické
odolnosti materiálu. Je zřejmé, že vlivem nižší objemové hmotnosti je u materiálů na bázi karbidu
křemíku dosahováno vyšší hodnoty parametru DEF, než u materiálů na bázi korundu, ačkoliv je
jejich pevnost v tlaku nižší. Pro zodpovědné zhodnocení schopnosti daného materiálu bránit
penetraci projektilu je vhodné výsledky experimentu také vyjádřit pomocí fyzikálních veličit
přímo vztažených k penetračnímu procesu a mechanické odezvě materiálu.
Penetrační proces cementového kompozitu resp. tělesa z tohoto materiálu je rozdělen do tří fází.
Těmito fázemi jsou vstupní fáze, tunelovací fáze a výstupní fáze a jsou vztaženy na příslušný
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délkový rozměr podél penetrační dráhy projektilu. Penetrační dráha příslušející vstupní a výstupní
fázi je úměrná průměru projektilu. Na základě těchto předpokladů lze napětí v materiálu
v konfiguraci odpovídající experimentu (DoP test) vyjádřit pomocí následujícího idealizovaného
schématu (obrázek 30):

Obrázek 30 Odpor vůči penetraci nedeformovatelného tuhého projektilu v konfiguraci pro DoP test.

Jak je patrné, že nedochází k poklesu napětí z hodnoty Rt v rámci výstupní fáze v materiálu na
nulu. Kinetická energie projektilu není totiž předána jednotlivým fragmentům materiálu
v důsledku přítomnosti tělesa svědečného systému, které tomuto materiálu poskytuje dodatečnou
tuhost a brání pohybu jednotlivých fragmentů. Pokles napětí v materiálu z hodnoty Rt na hodnotu
Rex je tedy velmi malý a pouze v důsledku vzniku sítě trhlin zapříčiněných odrazem rázové vlny
šířící se materiálem od rozhraní vzorek-svědečné těleso a její superpozicí s primární rázovou vlnou
indukovanou projektilem. Toto napětí překračuje hodnotu tahové popř. smykové pevnosti
kompozitu a dochází tak ke křehkému lomu. Residuální kinetická energie projektilu je následně
disipována penetrací ve svědečném systému Pres.
Výše zmíněné principy jsou platné v případě penetrace tuhého nedeformujícího se projektilu,
tedy projektilu, jehož hmotnost a tvar se během penetrace nemění. Tato podmínka ovšem není
splněna při provedeném experimentu a v naprosté většině případů ani v reálné situaci. Použitý
projektil je totiž složen z tvrdého jádra, jenž lze považovat v tomto kontextu za tuhé a
nedeformovatelné, a z pláště tvořeného olověnou košilkou a měděným plechem. Je tedy zřejmé, že
plášť bude při penetraci podléhat výrazné plastické deformaci a část kinetické energie projektilu
bude na tento děj spotřebována místo toho, aby byla spotřebována na penetraci materiálu. Je tedy
zřejmé, že při penetraci dochází ke snížení průměru projektilu (v důsledku separace pláště).
Vzhledem k tomu, že tloušťka vzorku je konečná, je hodnoty Rt dosaženo pouze během tunelovací
fáze, přičemž během vstupní fáze je odpor vůči průniku projektilu zvýšen (deformace a separace
pláště) a během výstupní fáze je tato hodnota mírně snížena. Na základě provedeného experimentu
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lze vyjádřit střední zpomalení projektilu jako efektivní zpomalení projektilu při penetraci vzorku
dle následující rovnice:
(14)
Je ovšem nutné brát v potaz, že hodnota zpomalení je během vstupní fáze penetrace vyšší než
zpomalení odpovídající hodnotě Rt. Důvodem je, že penetraci projektilu nebrání pouze materiál
vzorku, ale rovněž plasticky se deformující plášť zvětšující svůj průřez, jenž svou adhezí k jádru
ke zpomalení projektilu nemalou měrou přispívá. Energie projektilu je rovněž spotřebovávána na
plastickou deformaci pláště místo penetrace materiálu.
Za předpokladu, že penetrace materiálu se účastní pouze jádro projektilu, lze na základě
hodnoty efektivního zpomalení vyjádřit efektivní odpor vůči průniku projektilu Reff obdobně dle
rovnice (15) jako:
(15)
Je zřejmé, že hodnota Reff, kde Reff > Rt, se s rostoucí tloušťkou vzorku bude limitně blížit
hodnotě Rt charakteristické pro polonekonečné těleso. S rostoucí tloušťkou tělesa totiž roste
příspěvek tunelovací fáze, kdy je odpor vůči průniku projektilu charakterizován právě hodnotou Rt.
Hodnota Reff ovšem přímo neodpovídá zpomalení aplikovanému na projektil (jádro). V hodnotě je
zahrnuto i napětí nutné pro deformaci a separaci pláště ve vstupní fázi penetrace. Po vynesení
parametru Reff na pevnosti v tlaku zkoušených materiálů, získáváme závislost (obrázek 31), která
odráží reálnou odezvu materiálu resp. potenciálního ochranného prvku při balistickém namáhání.
Získaná data jsou porovnána s hodnotami Reff za předpokladu absence oblasti odpovídající
výstupní fázi (Z2 = 0), kde je za Rt dosazena hodnota získaná pomocí semi-empirických modelů
dle Forrestala a Rosenberga & Kositskiho.

Obrázek 31 Efektivní odpor vůči průniku projektilu Reff v závislosti na pevnosti v tlaku zkoušených
cementových kompozitů.

Lze obecně konstatovat, že oproti parametru DEF je v celém rozsahu sledovaných pevností v
tlaku pozorován růst efektivního odporu vůči průniku projektilu Reff. Pokles hodnoty u vzorků
s korundovým kamenivem zde není zaznamenán. Lze tedy soudit, že na schopnost materiálu bránit
penetraci projektilu má nemalý vliv i jeho objemová hmotnost resp. hustota. Tento závěr je zcela
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v souladu s elementární představou mechanické odezvy materiálu na vysokorychlostní dynamické
namáhání popsané Rankine-Hugoniotovými relacemi. Výsledky nicméně potvrzují předešlé
závěry, vyvozené z parametru DEF. Je například patrný stejný trend ve vývoji Reff v závislosti na
typu receptury, jako v předchozím případě. Rovněž je zřejmé, že přítomnost vysokopevnostního
kameniva výrazně zlepšuje odolnost materiálu vůči průniku projektilu.
K objasnění procesu penetrace může posloužit porovnání experimentálně stanovené hodnoty
Reff s hodnotami dle uvažovaných semi-empirických modelů (Forrestal a Rosenberga & Kositski).
Vzhledem k tomu, že uvažované semi-empirické modely jsou odvozeny na základě experimentů
s polonekonečnými tělesy a nedeformovatelnými projektily (projektily konstrukčně řešeny bez
pláště), získané hodnoty odporů vůči průniku projektilu Reff jsou blízké reálným hodnotám Rt, tj.
odporu vůči průniku projektilu během tunelovací fáze. Naproti tomu na hodnoty Reff získané
experimentálně v rámci DoP testu má nezanedbatelný vliv plastická deformace jádra během
vstupní fáze společně s relativně krátkou dráhou pro tunelovací fázi. Není tedy překvapivé, že
hodnoty Reff získané v rámci experimentu jsou vyšší proti hodnotám na základě semi-empirických
modelů vzhledem k vyšší hodnotě Rent tj. odporu vůči penetraci projektilu ve vstupní fázi.
V rámci experimentu bylo pozorováno, že dochází k úplné separaci pláště od jádra, přičemž
fragmenty pláště byly nalezeny na vzorcích v místě odpovídající rozhraní vstupní a tunelovací
fáze. Toto beze zbytku platí pro vzorky UHPC a vzorky dle navržených receptur. U běžných
betonů. Obecně lze ovšem konstatovat, že separační proces pláště se odehrává pouze při penetraci
vzorku s ohledem na fakt, že svědečné těleso bylo ve všech případech zasaženo pouze jádrem
projektilu. Vzhledem k tomu, že se během vstupní fáze mění průměr projektilu vlivem deformace
a následné separace pláště projektilu (z původní hodnoty 7,62 mm na 6,05 mm), není tedy
překvapivé, že hodnoty Reff jsou vyšší než ty získané pomocí semi-empirických modelů (Forrestal,
Rosenberg & Kositski). Je však zřejmé, že při použití modelu Rosenberg & Kositski, který
zohledňuje velikost kameniva v materiálu a průměr jádra projektilu, je pro nízké hodnoty d/Dmax
dosaženo téměř shodných hodnot Reff. Lze se tedy domnívat, že pro materiály s relativně velkými
zrny kameniva např. pro běžné betony, je model Rosenberg & Kositski velmi dobře použitelný.
Toto bohužel neplatí pro pokročilé materiály na bázi HPCC a UHPCC (jak ukazuje obrázek 31),
kde je zpravidla použito jemné vysokopevnostní kamenivo společně s hybridním pojivovým
systémem s nízkou porozitou.
Vzhledem k tomu, že za penetraci materiálu je zodpovědné především jádro projektilu, lze na
základě výše zmíněných úvah a závěrů sestavit vztah založený na bilanci energie pro jádro
projektilu hmotnosti mc, průměru Dc a dopadové rychlosti vi, jenž během penetrace ztrácí část své
hmotnosti v důsledku separace pláště o hmotnosti ms, jenž se na penetračním procesu nepodílí a
práce vykonaná materiálem není spotřebována na zpomalení pláště, ale na jeho plastickou
deformaci a separaci od jádra. Při penetraci projektilu okolní materiál vykonává práci W na
zpomalení projektilu, která je úměrná odporu materiálů vůči penetraci Reff a nezávislá na dopadové
rychlosti projektilu vi. Separované jádro projektilu o hmotnosti mc opouští vzorek rychlostí vres.
Vzhledem k tomu, že zadní strana vzorku je kryta svědečným systém, nedochází k transferu
kinetické energie na případné úlomky materiálu ze zadní strany. Popsaný děj lze vyjádřit
následující rovnicí:
(16)
přičemž Rw je odpor vůči průniku projektilu svědečného tělesa a lze vyjádřit dle vztahu:
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(17)
Z energetické bilance je zřejmé, že limitní balistická rychlost vbl může být vyjádřena na základě
celkové práce W vynaložené materiálem pro zpomalení projektilu dle následujícího vztahu:
(18)
Na základě bilance kinetické energie, kterou popisuje rovnice (16), a za předpokladu, že
celková práce vynaložená materiálem na odpor proti penetraci projektilu W je dána jako:
(19)
lze vyjádřit vzájemný vztah mezi dopadovou rychlostí vi, residuální rychlostí vres a limitní
balistickou rychlostí vbl dle následující rovnice:
(20)
a v normalizované formě dle následující rovnice:
(21)

4.7.4 Mechanismus penetrace
Na základě pozorování a výsledků z DoP testů lze penetrační proces projektilu skládajícího se
z plasticky deformovatelného měkkého pláště a tuhého nedeformovatelného jádra v cementovém
kompozitu deskové geometrie s podepřenou zadní stranou popsat na základě idealizovaného
schématu, které ukazuje obrázek 32. Schéma vyjadřuje závislost napětí v materiálu resp. odporu
materiálu proti penetraci na vzdálenosti resp. pozici projektilu ve zkušební sestavně vzorku a
svědečného tělesa. Plocha pod křivkou je tedy úměrná celkové práci, kterou materiál vzorku a
svědečného tělesa vykoná při interakci s projektilem. V závěru penetračního procesu je tato práce
rovna kinetické energii projektilu.

Obrázek 32 Penetrační proces projektilu skládajícího se z tuhého jádra a plasticky deformovatelného pláště
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Vstupní fáze penetrace je lokalizována do oblastí 1 a 2, jenž přísluší vzdálenosti Z1. Vstupní
fáze tj. oblast 1 a 2 je charakterizována prudkým růstem napětí resp. odporu materiálu při kontaktu
projektilu s povrchem vzorku a následný počátek penetračního procesu. Penetrační proces je ve
vstupní fázi mimo jiné charakterizován počátkem plastické deformace a separace pláště projektilu.
Práce vykonaná materiálem tedy v této fázi neslouží pouze ke zpomalení projektilu ale i pro jeho
deformaci a separaci, jak je patrné ze schématu. Jinými slovy oblast 1 odpovídá práci nutné pro
plastickou deformaci a separaci pláště, zatímco oblast 2 odpovídá práci nutné na zpomalení jádra
projektilu. Celkově tedy plocha 1 a 2 musí odpovídat ztrátě kinetické energie projektilu nejen
vlivem zpomalení ale také vlivem ztráty hmotnosti ve formě pláště. Zde je patrný zásadní rozdíl
proti situaci, kterou popisuje obrázek 30, kde v důsledku absence pláště nedochází k prudkému
zvýšení odporu materiálu při penetraci nad hodnotu Rt. Z předpokladu že separace pláště je
kompletně ukončena ve vzdálenosti Z1 tj. na konci vstupní fáze, je penetrace materiálu dále řízena
pouze vlastnostmi jádra projektilu a hodnota odporu klesá na hodnotu Rt. Tato hodnota odporu je
konstantní a je charakteristická pro celou tunelovací fázi penetrace (oblast 3). Jakmile projektil,
resp. jádro penetruje vzorek do vzdálenosti HS-Z2, dochází k mírnému poklesu odporu v důsledku
vytváření sítě mikrotrhlin v materiálu odrazem rázových vln od rozhraní zadní strany vzorku a
podpůrného svědečného tělesa (obrázek 30) na hodnotu Rex. Ději přísluší oblast 4. Po kompletní
perforaci tělesa vzorku dochází k penetraci separovaného jádra projektilu do svědečného systému
do vzdálenosti Pres. Nárůst napětí na hodnotu Rw probíhá po vzdálenosti odpovídající délce zúžení
na čele projektilu. Penetrací ve svědečném systému je spotřebována zbytková kinetická energie
projektilu (oblast 5).

4.7.5 Balistická limitní tloušťka
Praktickým cílem a klíčovým výstupem terminálně-balistických zkoušek je získání schopnosti
stanovit požadavky pro konstrukční řešení ochranného prvku na základě experimentálně
stanovených parametrů. Základním požadavkem je pak potřebná tloušťka materiálu tj. ochranného
panelu a příslušná plošná hmotnost mA nutná pro zastavení konkrétního projektilu. Na základě
parametru DEF lze určit limitní tloušťku vzorku Hbl nutnou pro zastavení projektilu.
Předpokladem je stejná konfigurace ochranného prvku, jako při DoP testu. Ochranný prvek tedy
funguje jako přídavná balistická ochrana tj. je ze zadní strany podepřený základním konstrukčním
prvkem. Limitní tloušťka vzorku může být určena na základě následujícího vztahu:
(22)
Limitní balistická tloušťka je vynesena pro každý testovaný vzorek v závislosti na pevnosti
v tlaku (obrázek 33) společně s příslušnou plošnou hmotností ochrany mA ve formě přídavného
panelu (obrázek 34) pro testovaný projektil.
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Obrázek 33 Limitní balistická tloušťka vypočtená na základě parametru DEF pro testované vzorky v závislosti
na jejich pevnosti v tlaku.

Obrázek 34 Plošná hmotnost vzorku při limitní balistické tloušťce dle parametru DEF pro zkoušené vzorky
v závislosti na jejich pevnosti v tlaku.

Je patrné, že přibližně desetinásobné zvýšení pevnosti v tlaku cementového kompozitu přináší
čtyřnásobnou úsporu na tloušťce příslušného panelu, a tedy dvou a půl násobné snížení plošné
hmotnosti tohoto panelu. Nicméně trend není lineární a je patrné, že materiál se v dané konfiguraci
blíží svému limitu z hlediska balistické odolnosti. Je patrné, že limitní tloušťky je dosaženo u
materiálů s nejvyšší pevností v tlaku za použití korundového kameniva. Tato tloušťka je přibližně
55 mm. Velmi podobné hodnoty je dosaženo i v případě použití kameniva na bázi karbidu
křemíku. Nejnižší hodnoty tloušťky zcela očekávaně dosahují receptury s nejvyšším objemovým
podílem kameniva tj. receptura PD. Velmi podobnou tloušťku poskytuje i receptura EPPD.
Rozdíly v tloušťce pro receptury EPPD a A-A jsou v rozpětí 10 mm pro vzorky s korundovým
kamenivem a rozpětí 7 mm pro vzorky s kamenivem na bázi SiC. Ačkoliv se zdá, že rozdíl není
příliš velký, představuje toto rozpětí přibližně 20 %, což již není zanedbatelná hodnota a projevem
je například navýšení plošné hmotnosti ochranného panelu z cca 160 kg/m2 na 180 kg/m2.
Vzhledem k tomu, že při penetraci projektilu testovanými materiály nedochází k dezintegraci
nebo výrazné abrazi jádra (a to ani v případě nejodolnějších testovaných materiálů), lze
předpokládat, že podobnou balistickou odolnost budou tyto materiály resp. ochranné panely
vykazovat proti projektilům stejné ráže, podobné dopadové energie, ale s jádrem z výrazně
tvrdšího materiálu. Takovým projektilem může být např. 7,62mm x 51 AP M993, jenž má při
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dopadové rychlosti 930 m/s podobnou dopadovou energii, jako 7,62mm x 54R API B32, ovšem
jeho jádro je vyrobeno z karbidu wolframu. Z hlediska balistické ochrany je pro účinné zastavení
tohoto projektilu nutné alespoň 23 mm homogenní pancéřové oceli o tvrdosti 500 HB resp. 18 mm
pro 7,62mm x 54R API B32, což odpovídá plošné hmotnosti ochranného panelu 180 kg/m2 resp.
141 kg/m2 při hustotě oceli 7,85 g/cm3. Z grafu popisujícího limitní plošnou hmotnost panelu pro
testované materiály je patrné, že je dosahováno velmi podobných hodnot, jako v případě výše
zmíněných hodnot pro pancéřovou ocel. Je tedy zřejmé, že navržené materiály, zejména pak
receptury PD a EPPD s cementem CEM I 52,5 R Aalborg mohou v pozici přídavné balistické
ochrany suplovat pancéřovou ocel, což má příznivý dopad zejména na ekonomickou stránku věci.
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ZÁVĚR

5

Práce je zaměřena na výzkum a vývoj pokročilého materiálu na bázi ultra-vysokohodnotného
cementového kompozitu se zvýšenou balistickou odolností tj. schopností bránit průniku projektilu
v režimu vysokorychlostního dynamického namáhání. Práce si klade za cíl vytvořit koncept pro
návrh pokročilého cementového kompozitu pro účely balistické ochrany. Základní
charakteristikou pro popis mechanických vlastností materiálů byla zvolena kvasi-statická pevnost
v tlaku, ačkoliv je z fyzikální podstaty probíhajících dějů při penetraci projektilu zřejmé, že se
jedná o odlišný způsob namáhání a že pozorovaný děj je podstatně komplexnější a je ovlivněn více
proměnnými, jako například konstrukce projektilu, velikost zrn kameniva vztažená na rozměry
projektilu, objemový podíl jednotlivých fází kompozitu a jiné.
Teoretická část rovněž shrnuje základní principy pro návrh a přípravu ultra-vysokohodnotných
cementových kompozitů. Na tomto místě je zejména zdůrazněn význam nízkého vodního
součinitele tj. obsahu záměsové vody, jenž je řídícím faktorem pro konečné mechanické vlastnosti
pojiva a tedy i celého kompozitu. Pro dosažení vysokých mechanických vlastností kompozitu se
jako klíčové ukazuje správná volba portlandského cementu a to zejména s ohledem na jeho
mineralogické složení, jenž ovlivňuje nejen konečné vlastnosti v zatuhlém stavu, ale i reologické
vlastnosti v čerstvém stavu. Z tohoto pohledu se jako vhodné cementy ukazují ty s nízkým
obsahem trikalciumaluminátu a to zejména v kubické modifikaci. V kombinaci s vhodně zvoleným
množstvím mikrosiliky, jako pucolánově aktivní příměsi a mikroplniva, společně
se superplastifikátorem je daný pojivový systém schopen poskytovat vysoké mechanické vlastnosti
a dobrou zpracovatelnost i přes velmi nízký obsah záměsové vody při běžných technologických
nárocích.
Neméně zásadní podíl na konečných vlastnostech kompozitu má i systém plniva jak z hlediska
mechanických vlastností jednotlivých zrn, tak i z komplexního pohledu rozdělení velikosti částic
těchto zrn. Právě granulometrie plniva, zejména z hlediska maximálního zaplnění prostoru, hraje
klíčovou roli u mnoha parametrů cementových kompozitů jako reologie a stabilita v čerstvém
stavu nebo snížení hydratačního tepla při tuhnutí a tvrdnutí. Při použití vysokopevnostního
kameniva tj. kameniva, jehož mechanické vlastnosti převyšují mechanické vlastnosti pojiva, má
jejich podíl přímý vliv na zvýšení konečných mechanických vlastností kompozitu. Za tímto
účelem byl sestaven nástroj pro predikci zaplnění prostoru multimodálních částicových systémů
tvořených nekulovými částicemi. Tento nástroj je založen na Kwanově 3-parametrovén modelu
pro zaplnění prostoru kulovými částicemi a po jeho úpravě a kalibraci je tento model použitelný i
pro reálné částicové systémy tvořené širokým spektrem velikostních tříd a částicemi nekulového
tvaru. Tento model je velmi užitečným nástrojem při návrhu složení vysokohodnotných a ultravysokohodnotných cementových kompozitů a hraje jednu z klíčových rolí při návrhu receptur
v rámci této práce.
Na základě výše zmíněných poznatků byly koncipovány tři postupy návrhu receptury
cementového kompozitu, jenž bude vykazovat zvýšenou balistickou odolnost. Receptury A-A
představují klasický přístup návrhu receptury dle kontinuální teorie granulometrie dle
modifikovaného Anders-Andreasenova modelu. Receptury PD představují z pohledu
granulometrie diskrétní přístup k návrhu s cílem maximalizovat objemový podíl
vysokopevnostního plniva. Receptury EPPD představují modifikovanou verzi postupu pro
receptury PD ve smyslu navýšení objemového podílu pojiva tak, aby každá částice plniva byla
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dostatečně lubrikována a systém tak vykazoval lepší reologické vlastnosti. V rámci jednotlivých
receptur je kladen důraz na maximální mechanické vlastnosti, zejména pak na pevnost v tlaku, při
zachování vhodné zpracovatelnosti umožňující ukládat materiál pomocí stávajících technologií.
Ve všech recepturách byla rovněž použita výztuž pomocí ocelových vláken zajišťující dostatečnou
rázovou houževnatost materiálu. Bylo sestaveno celkem 9 receptur lišících se v metodě návrhu,
použitém cementu v pojivu a použitém materiálu vysokopevnostního plniva (korund vs. karbid
křemíku). Paralelně byly sledovány u navržených materiálů také charakteristická odezva při
balistické zatížení pomocí „Depth of Penetration“ testu.
Z hlediska mechanických vlastností bylo u všech receptur dosaženo velmi vysokých
mechanických vlastností. Nicméně byly zaznamenány znatelné rozdíly, zejména v pevnosti
v tlaku, u materiálů v závislosti na použitém cementu v pojivu a vysokopevnostním kamenivu.
Materiály obsahující cement CEM I 52,5 R Aalborg White dosahovaly pevnosti v tlaku až
190 MPa zatímco analogické receptury obsahující cement CEM I 52,5 N Mokrá dosahovaly
pevnosti v tlaku o přibližně 20 MPa nižší. Zmíněný jev přímo demonstruje důležitost volby
správného cementu, jsou-li vysoké mechanické vlastnosti preferovány.
Schopnost bránit průniku průbojného projektilu byla u navržených materiálů sledována pomocí
„Depth of Penetraion“ testu. Společně s navrženými materiály byly testu podrobeny i komerčně
dostupné materiály na bázi HPC a UHPC a modelové materiály s řízenou pevností v tlaku o
hodnotě 10, 20 a 50 MPa. Balistická odolnost testovaných materiálů úzce souvisí s jejich pevností
v tlaku. Nicméně i velikost zrn kameniva má významný vliv v případech kdy jsou jeho
mechanické vlastnosti vyšší, než mechanické vlastnosti pojiva. Toto platí pro běžné a některé
vysokohodnotné cementové kompozity stejně jako pro ultra-vysokohodnotné cementové
kompozity s vysokopevnostním kamenivem. Výsledky z „Depth of Penetration“ testu lze přímo
využít pro návrh balistických ochranných prvků vyrobených z těchto materiálu. Bylo například
zjištěno, že při zvýšení pevnosti v tlaku z 20 MPa na 190 MPa a použití vysokopevnostního
kameniva lze teoreticky snížit tloušťku příslušného ochranného panelu až na čtvrtinu za použití
korundového kameniva. Plošná hmotnost takového ochranného systému může být redukována na
40 % hodnoty platné pro materiál o pevnosti v tlaku 20 MPa a až na 30 % při použití karbidu
křemíku, jako kameniva, i přes fakt, že je dosahováno nižší pevnosti. Je-li tedy upřednostňována
nízká hmotnost ochranného panelu, je vhodné v receptuře cementového kompozitu využít právě
karbid křemíku, zatímco pro upřednostnění subtilnějšího ochranného prvku je vhodnější
korundové kamenivo. Porovnáme-li plošnou hmotnost poskytující ochranu proti sledovanému
projektilu s ekvivalentní plošnou hmotností panelu z pancéřové oceli, zjistíme, že hodnoty jsou
velmi podobné. I přes to, že v recepturách pro navržené materiály jsou využity na poměry
technologie betonu velmi drahé suroviny, náklady na případný ochranný systém jsou hluboce pod
předpokládanými náklady v tradiční ocelové variantně. Ačkoliv lze tyto závěry vztahovat přímo
pouze pro sledovaný projektil (7,62mm x 54R API), vzhledem k objasnění mechanismu penetrace
projektilu v cementovém kompozitu lze s velkou pravděpodobností očekávat velmi podobné
chování i pro jiné projektily obdobné konstrukce (rážové, celoplášťové s průbojným jádrem) a
stejnou hodnotou d/Dmax.
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protistřepinové ochrany
 LO1211 – Centrum materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně – udržitelnost a rozvoj
Odborné dovednosti:
 Práce v laboratoři Anorganické chemie, Práce v laboratoři chemie silikátů.
 Návrh, organizace, provedení a vyhodnocení balistických a výbuchových testů
 Návrh materiálů a prvků pro zvýšení balistické a výbuchové ochrany
Řidičský průkaz skupiny B.
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