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Abstrakt 

V teoretické rovině je tato práce věnována metodám měření a principům objemových změn 
malt a betonů. Důraz je kladen na cementové samonivelační podlahové hmoty s počáteční 
kompenzací smrštění. V praktické části je práce věnována rozvoji prototypního měřícího 
systému určeného pro bezkontaktní snímání objemových změn hydratujících silikátových 
směsí. S využitím nové měřící metody je dále prakticky prověřován vliv okrajových podmínek 
na hydratační objemové změny vybraných silikátových pojiv, cementové malty a 
cementových samonivelačních stěrek založených na čtyřech odlišných pojivových 
koncepcích. Ve výpočtové části se tato práce zaměřuje na numerické modelování 
objemových změn zkoumaných směsí.  
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Abstract 

In theory, this work is devoted to the principles and methods of measurement of volume 
changes of mortars and concretes. Emphasis is placed on cement self-levelling screeds with 
initial shrinkage compensation. In the practical part of the work is devoted to the 
development of prototype measuring system designed for non-contact detection of volume 
changes hydrating silicate. Using the new measurement method is also practically examined 
the influence of boundary conditions on hydration volume changes of selected silicate 
binders, cement mortar and cement levelling compound based on four different connective 
concepts. In the calculation, this work focuses on the numerical modelling of volume 
changes of the examined compounds.  
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Úvod do řešené problematiky 

 

Zaměření práce 

Tato disertační práce je ve své teoretické i praktické části zaměřena na studium objemových změn 
hydratujících silikátů v počátečních stádiích jejich hydratace, tedy hlavně na studium změn 
probíhajících v čerstvém stavu a během jejich tuhnutí a počátečního údobí tvrdnutí. Průběhy a 
velikosti objemových změn v počátečních stádiích hydratace jsou často opomíjeným fenoménem i 
přesto, že velmi zásadně spolurozhodují o výsledných mechanických vlastnostech i trvanlivostních 
parametrech vyzrálého materiálu (malty, betonu). Tyto souvislosti byly studovány a prokázány v 
mnohých odborných publikacích [L`Hermite, 1960], [Neville, 1995], [Tazawa et al., 1995a], [Holt, 
2001] a dalších.  

Úvodem je nutno zdůraznit, že v celé této celé práci jsou uvažovány a měřeny počáteční objemové 
změny vlastní hydratující hmoty bez uvažování aplikace externího zatížení. Zobecňujícím pojmem 
„hydratující silikáty“ je míněn souhrn betonů, malt a past, jejichž majoritní pojivovou složkou jsou 
hydraulická silikátová pojiva. 

Zde prezentované studium počátečních objemových změn hydratujících silikátů je složeno paralelně 
ze tří vzájemně se doplňujících částí. 

První část je změřena na dokončení a rozvoj nové metody měření počátečních objemových změn 
hydratujících malt a past. Jedná se o metodu bezkontaktní, optickou, založenou na vyhodnocování 
sérií digitálních obrazů, přičemž je cíleně zaměřena na snímání dilatačních posunů hmot aplikovaných 
na velkých plochách v tenkých vrstvách, což je typické pro podlahové, omítkové či stěrkové směsi 
[Nováček, Kalvoda 2010]. Pro snímání relativních délkových přetvoření hmot jsou využívány 
prototypní snímače malých posunů vyvinuté na FAST VUT v Brně [Šťastník, Kopkáně, 2008] a 
[Kalvoda, 2010]. Funkční metoda je dále rozvíjena v komplexní systém pro měření objemových změn 
hydratujících silikátových směsí. Systém za známých a regulovatelných okrajových podmínek 
monitoruje horizontální i vertikální posuny směsi, teplotu směsi, intenzitu výparu záměsové vody a 
také využívá inovativního přístupu zaznamenávání časosběrného videa, které zachycuje děje na 
povrchu směsi. Hlavním důvodem vývoje nové metody měření je to, že současné metody zavedené 
v laboratorní praxi nevykazují schopnost přesně a nezkresleně zachytit průběhy objemových změn 
hydratujících směsí od čerstvého stavu v podmínkách blízkým aplikačním podmínkám. 

Druhou částí této disertační práce je praktické studium počátečních objemových změn cementových 
samonivelačních stěrek a směsí na bázi portlandského cementu. Je studován vliv teploty a zejména 
vliv vlhkostních okrajových podmínek na velikosti a průběhy objemových změn těchto hmot během 
jejich hydratace. V praktických experimentech je využívána výše uvedená nová metodika měření 
počátečních objemových změn. Kromě stěrek a malt je také věnována pozornost chování past 
samostatných pojiv, z nichž jsou zkoumané stěrky a malty složeny. 

Třetí část představuje numerické modelování chování a objemových změn zkoumaných hmot s cílem 
predikce těchto změn a hlubšího pochopení synergie jejich vnitřních stavových veličin. Pro 
modelování bylo využito existujícího modelu hydratujícího betonu autorů Dariusze Gawina, 
Francesca Pesaventa a Bernharda Schreflera. Vlastní fyzikální model a jeho nekomerční výpočtový 
kód jsou předmětem vědeckého výzkumu týmu výše uvedených autorů, jimiž bylo na téma 
modelování hydratujících silikátových směsí široce publikováno [Gawin et al. 2006 I, 2006 II], 
[Schrefler et al., 2004], [Gawin et al., 2007]. Model má mechanistický charakter a je solidifikačního 
typu, neboť vývoj všech hlavních veličin je funkčně vztažen k průběhu stupně hydratace. Autorovi 
této disertační práce byl autory modelu laskavě umožněn přístup k výpočtovému kódu. Model 
primárně popisující chování betonových směsí byl testován z hlediska jeho využití pro modelování 
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chování cementových malt a následně je modifikován pro modelování objemových změn 
cementových samonivelačních stěrek. 

Jak již bylo řečeno, z hlediska materiálového byly pro studium objemových změn vybrány cementové 
samonivelační podlahové stěrky, které vykazují velmi složité chování v době před dosažením 
vyzrálého stavu a navíc jsou skladby těchto směsí součástí doposud neukončeného výzkumu a 
aplikačního vývoje. Jako referenční hmoty je v této práci využíváno malty pojené portlandským 
cementem. Složení a pojivové koncepce stěrek byly převzaty z disertační práce [Štenko, 2012], na 
kterou tato disertační práce navazuje. Ve zde prezentované práci je pozornost věnována především 
průběhům objemových změn v počátečních stádiích hydratace. Dlouhodobé objemové změny (28dní 
a více) předmětných samonivelačních stěrek byly zkoumány v rámci [Štenko, 2012] a faktor jejich 
trvanlivosti při vystavení extrémním klimatickým podmínkám byl studován v diplomové práci 
[Macháňová, 2012]. 

Specifika použití a složení předmětných cementových samonivelačních podlahových stěrek lze 
stručně shrnout v následujících větách. Tyto hmoty se aplikují ve velmi malých aplikačních tloušťkách 
(obvykle 4 až 8 mm) buďto jako finální vrstvy podlahových konstrukcí nebo jsou využívány pro 
vytvoření hladkého podkladu pro následnou pokládku nášlapných vrstev podlahy. Jedná se o hmoty 
s kompenzací smrštění pomocí krystalické expanze, ke které dochází během fáze tuhnutí a zejména 
během počátku fáze tvrdnutí. Tato počáteční expanze má za úkol vykompenzovat následné 
smršťování vysycháním a další druhy smrštění tak, aby výsledné objemové změny této samonivelační 
vrstvy byly v ideálním případě nulové. Mechanismus kompenzace smrštění má zaručit předcházení 
vzniku trhlin v jejich povrchu a díky tomu umožnit vytvoření bezespáré podlahy či podlahy s 
redukovaným rozsahem dilatačních spár. Jako mechanizmu expanze je využíváno vzniku primárního 
ettringitu (tzv. trisulfátu). 

Cementové samonivelační stěrky založené na ettringitu, jakožto hlavní hydratační zplodině 
v počátečních stádiích hydratace, je možné vytvářet na základě několika pojivových koncepcí, ve 
kterých se používají různé zdroje hlinitých iontů a síranu vápenatého. Jako hlavní zdroj hlinitých iontů 
lze využít běžné nízkohlinitanové cementy, portlandské cementy s vysokým obsahem C3A, kalcium-
sulfo-hlinitanové slínky, hlinitanové cementy s vysokým obsahem mayenitu a další materiály. Jako 
zdroje síranu vápenatého lze využít obou modifikací hemihydrátu nebo anhydrit, případně dihydrát. 

Specifickým rysem samonivelačních podlahových konstrukcí je jejich užití v tenkých vrstvách na 
velkých plochách. Vyznačují se tedy vysokým poměrem volného povrchu k relativně malému objemu, 
což předurčuje značný vliv okolního prostředí na průběh jejich zpevňování a objemových změn, který 
je daleko markantnější, nežli je tomu například v případě betonových dílců a rozměrných betonových 
monolitů. Navíc tento typ konstrukcí a hmot prakticky nedovoluje použití technik ošetřování ke 
zmírnění případných negativních účinků okolního prostředí. Je to způsobeno zejména velmi rychlým 
průběhem hydratace, také nízká aplikační tloušťka znemožňuje využití povlakové ochrany (fólií) proti 
zvýšenému odparu vody a použití ochranných postřiků snižuje přilnavost případných dalších 
podlahových vrstev. Proto jsou průběhy objemových změn velmi významně ovlivňovány teplotou, 
relativní vlhkostí a intenzitou proudění okolního vzduchu a dále teplotou, vlhkostí a nasákavostí 
podkladních materiálových vrstev. Průběhy a velikosti objemových změn samonivelačních stěrek se 
značně liší pro každou pojivovou koncepci a také při změně vzájemných poměrů pojiv v rámci 
koncepce. Velmi významnou roli v průbězích objemových změn hrají také obsahy aditiv, zejména 
retardéry tuhnutí. 
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Cíle práce 

Cíle této disertační práce lze uvést v následujících bodech:  

A. rozvoj bezkontaktní metody měření malých posunů hydratujících silikátů založené na 
vyhodnocení digitálního obrazu, 

a1)  úprava, zprovoznění a využívání optické soustavy pro měření objemových změn malt 
a past s využitím USB mikroskopů, 

a2) studium externích vlivů na vlastní měřicí soustavu (tepelná roztažnost komponent 
soustavy, vibrace, dlouhodobá stabilita měření), 

a3) studium vlivů při praktickém dlouhodobém měření vzorků tuhnoucích silikátů (projev 
změny relativní vlhkosti vzduchu, vliv substrátu vlastního vzorku, vliv měřící pozice), 

B. studium projevů počátečních objemových změn silikátových pojivových systémů, 

b1)  analýza a praktické zjištění počátečních objemových změn hydratujících past a malt 
vybraných silikátových pojiv s ohledem na teplotu okolního vzduchu a možnost 
výměny vlhkosti s okolním prostředím, 

b2) analýza a praktické zjištění počátečních objemových změn vybraných hydratujících 
směsí pro samonivelační stěrkové povlakové konstrukce s ohledem na možnost 
výměny vlhkosti s okolním prostředím, 

C. numerické modelování počátečních objemových změn silikátových pojivových systémů 

c1)  studium možností numerického modelování hydratujících betonů a cementových 
malt, 

c2)  využití výsledků měření a analýz počátečních objemových změn pro numerické 
modelování relativních přetvoření zkoumaných samonivelačních stěrek. 

  



Úvod do řešené problematiky 

 

 

Ing. Jaroslav Nováček 2013  7  

Komentář k obsahu kapitol 

Text této disertační práce lze rozdělit na teoretickou část sestávající ze čtyř kapitol a na prakticky 
zaměřenou část sestávající ze tří dílčích celků, které představují řešení dříve uvedených cílů a 
souhrnné analýzy získaných poznatků. 

Kapitola 1 teoretické části obsahuje základní poznatky o silikátových pojivech použitých v této práci. 
Jedná portlandské cementy, sádry, kalcium-aluminátové cementy a kalcium-sulfo-aluminátové 
cementy. Dále jsou popsány koncepce a vlastnosti směsí těchto pojiv, které se využívají pro vytváření 
hmot s kompenzací smrštění založené na počáteční expanzi ettringitu. Pozornost je také věnována 
vlivům na průběh a velikost jejich expanzních objemových změn. V kapitole 2 je shrnut současný stav 
poznání o principech objemových změn hydratujících past, malt a betonů na bázi silikátových pojiv. 
Jsou zde popsány hlavní mechanizmy smršťování a dalších typů deformací probíhajících od čerstvého 
stavu až do ukončení životnosti materiálu. Zvláštní důraz je kladen na vliv okrajových podmínek na 
objemové změny. V závěru druhé kapitoly je uveden přehled metod měření objemových změn ve 
stavu volném i vázaném. V kapitole 3 jsou stručně popsány vlastnosti pórového systému vznikajícího 
při hydratačních reakcích v cementových kompozitech, neboť právě charakter pórového systému 
významně spoluzodpovídá za průběh a velikost objemových změn. Póry jsou v této kapitole 
rozděleny do skupin podle jejich velikosti a typického chování vody v nich obsažené. Druhá polovina 
kapitoly 3 sumarizuje základní mechanizmy transportu vodní páry, vody a tepla v pórovém systému 
hydratujících silikátů. Poslední teoretická kapitola 4 podává přehled o současném stavu poznání 
v oblasti výpočtových simulací hydratujících silikátů. Je však hlavně věnována stručnému popisu 
modelu hydratujícího betonu týmu Gawin, Pesavento, Schrefler, který je použit pro provádění 
numerického modelování relativních přetvoření hydratujících malt v praktické části této práce. Jsou 
zde uvedeny hlavní řídící rovnice modelu a postupy modelovaní dalších veličin s ohledem na využití 
pro modelování objemových změn.  

Praktické výstupy této práce lze rozdělit do čtyř dílčích celků, které se postupně zabývají rozvojem 
metodiky měření objemových změn, praktickým měřením objemových změn, numerickým 
modelováním relativních přetvoření hydratujících silikátových malt a závěrečnou analýzou a 
shrnutím. 

Prvním celkem obsaženým v kapitole 5 je rozvoj metodiky měření vhodné pro sledování objemových 
samonivelačních stěrek již od čerstvého stavu. Jedná se o metodu, při níž je měřená směs rozlita v 
tenké (aplikační) vrstvě do formy s pružnými mantinely. Následné posuny hydratující směsi 
způsobené různými typy objemových změn (smrštěními či expanzemi) jsou kontinuálně sledovány 
pomocí nových nízko-nákladových bezkontaktních snímačů vyvinutých speciálně pro tento účel na 
VUT FAST. Snímače představují kombinaci USB mikroskopu se speciálním dilatometrickým terčem a 
měření posunů je založené na analýze série digitálních snímků se subpixelovou přesností. Software 
pro provádění snímání, analýzu snímků a výpočty posunů směsi byly předmětem disertační práce 
[Kalvoda, 2010]. Autor zde prezentované práce se spolupodílel na vývoji tohoto snímače. V této práci 
jsou prezentovány výsledky testování snímače z hlediska přesnosti a opakovatelnosti výsledků měření 
velmi malých posunů. Dále je prezentováno testování použitelnosti snímače pro měření objemových 
změn hydratujících směsí. Po úspěšném otestování snímače byla vytvořena a otestována soustava 
pro fixování mikroskopů a uložení vzorku. Byly ošetřeny fyzikální vlivy na soustavu a vzorek při 
měření objemových změn. Výsledkem celé autorovi činnosti je vytvoření a zprovoznění komplexního 
systému pro měření objemových změn hydratujících malt v tenké vrstvě, přičemž tento systém snímá 
paralelně horizontální i vertikální posuny směsi, teplotu směsi, intenzitu výparu ze vzorku a využívá 
inovativní metodu pořizování časosběrného videa jevů odehrávajících se na povrchu směsi. Jsou také 
zaznamenávány okrajové teplotní a vlhkostní podmínky a rychlost proudění vzduchu a pomocí 
klimatizačního boxu je vytvořena možnost regulace těchto podmínek.  

Druhý celek praktické části je obsažen v kapitole 6 a představuje využití výše popsaného komplexního 
systému měření objemových změn k praktickému studiu objemových změn celé škály silikátových 
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hydratujících směsí. Jako hlavní metoda měření je zde tedy použita metoda rozlití směsi v tenké 
vrstvě a pro snímání posunů směsi je užíváno nově vyvinutých nízkonákladových optických snímačů.  

Studovány byly projevy objemových změn cementových samonivelačních stěrek s kompenzací 
smrštění na bázi expanze primárního ettringitu. Důraz je kladen na vliv relativní vlhkosti vzduchu na 
průběh jejich objemových změn. Jako referenční hmota je použita malta na bázi portlandského 
cementu. V případě cementové malty byl zjišťován vliv relativní vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu 
na velikost a průběh objemových změn. Kromě malt byly také zkoumány projevy objemových změn 
past jednotlivých pojiv použitých ve skladbách samonivelačních stěrek. V případě past je pozornost 
věnována, kromě vlivu relativní vlhkosti vzduchu, také prověření vlivu teploty na objemové změny 
těchto past. Jako doplňková metoda měření objemových změn je použito hydrostatické vážení, které 
simuluje podmínky hydratace bez možnosti výměny vlhkosti s okolím za prakticky izotermických 
podmínek. 

Ve třetím celku (kapitole 7) jsou výsledky praktických měření horizontálních relativních přetvoření, 
průběhy ztráty záměsové vody výparem a teplot směsí použity pro kalibraci a ověření výpočtového 
modelu a numerické stanovení těchto průběhů. Pro modelování je využito stávajícího modelu 
hydratujícího betonu autorů Gawin, Pesavento, Schrefler. Je ověřována použitelnost modelu pro 
výpočtové simulace relativních přetvoření cementových malt a následně je model modifikován pro 
zjednodušené fenomenologické modelování relativních přetvoření samonivelačních stěrek 
s počáteční expanzí a kompenzací smrštění. 

Poslední čtvrtá praktická část popsaná v kapitole 8 představuje souhrnnou analýzu výstupů z nově 
vytvořeného komplexního systému pro sledování objemových změn hydratujících malt a 
provedených numerických modelování. Jsou zde popsány nalezené souvislosti mezi průběhy 
objemových změn a doprovodných veličin pro maltu z portlandského cementu a jednotlivé 
samonivelační stěrky. Dále je zde popsáno využití inovativní metody časosběrného videa jakožto 
analytického nástroje, neboť bylo prokázáno, že jevy odehrávající se na povrchu samonivelačních 
stěrek velmi těsně korespondují s průběhy měřitelných veličin výdeje hydratačního tepla, obsahu 
vlhkosti a objemových změn hydratujících směsí.  
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1 Teoretické poznatky o vybraných silikátových pojivech a jejich 
kombinacích 

1.1 Vlastnosti vybraných silikátových pojiv a jejich zplodin 

V následujícím odstavci 1.1 je uveden přehled základních hydratačních vlastností, složení a 
charakteristiky pojiv používaných a zkoumaných v experimentální části této práce. Je zde popsáno 
hlavní mineralogické složení a druhy hydratačních zplodin. Z hlediska fyzikálně měřitelných veličin je 
pozornost věnována zejména výdeji hydratačního tepla, objemové stabilitě a rychlosti tuhnutí a 
tvrdnutí těchto pojiv. V další části, tedy v odstavci 1.2, jsou popsány pojivové koncepce používané pro 
vytváření samonivelačních stěrek a potěrů s kompenzovaným smrštěním na bázi cílené počáteční 
expanze ettringitu. Pozornost je dále věnována vlastnostem ettringitu, jeho podmínkám vzniku a 
trvanlivosti. 

1.1.1 Portlandský cement a jeho modifikace 

Druhy portlandských cementů jsou obecně specifikovány v normě ČSN EN 197-1. Tento předpis 
rozeznává pět základních druhů cementů na bázi portlandského slínku. Jedná se o portlandský 
cement CEM I,  směsný portlandský cement CEM II, vysokopecní cement CEM III, pucolánový cement 
CEM IV a směsný cement CEM IV. Jako příměsi do těchto základních typů cementu se používají 
vysokopecní strusky, křemičité úlety, umělé a přírodní pucolány, elektrárenské popílky, kalcinované 
břidlice, jemně mletý vápenec. 

Portlandský cement a jeho modifikace v současnosti a celosvětově nejrozšířenějším typem 
hydraulického pojiva s širokou škálou použití. Proto je v této práci je součástí téměř všech pojivových 
směsí cement CEM I 42,5 R z cementáren Mokrá a Hranice na Moravě, jehož vlastnosti jsou 
považovány za referenční. V některých porovnáních je také pro svůj obsah vysokopecní strusky použit 
směsný portlandský cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R z cementárny Mokrá.  

Vlastní slínek portlandského cementu sestává ze čtyř hlavních minerálů, jejich přehled udává 
následující tabulka 1: 

Tabulka 1: Slínkové minerály portlandského cementu [Taylor, 1990] 

název vzorec orientační zastoupení v CEM I [% hmotnostní]  

Alit C3S 50 až 70 

Belit β-C2S 10 až 30 

Trikalciumaluminát C3A 5 až 10 

Brownmillerit, Celit C4AF 5 až 15 

Jako vedlejší látky slínek obsahuje volné oxidy CaO a MgO, alkálie N2O a K2O a volné sírany a chloridy. 
Vlastní portlandský cement potom sestává z cementového slínku a dávky síranu vápenatého, který 
při smísení s vodou reaguje společně s C3A za vzniku primárního ettringitu, jež zpomaluje rychlé 
tuhnutí C3A. Síranu vápenatého je do slínku přidáváno obvykle 3 až 4%. Vyšší dávky mohou způsobit 
opožděný vznik ettringitu se škodlivými expanzními účinky. 

1.1.1.1 Hydratace portlandského cementu 

Portlandský cement po smísení s vodou tuhne a následně tvrdne za vzniku cementového kamene. 
Hlavní nositelé pevnosti vznikajícího cementového kamene alit a belit hydratují s vodou za vzniku 
afwillitu a portlanditu. Tento proces můžeme popsat teoretickými rovnicemi 1 a 2 podle Šaumana: 

 2C�S + 6H�O → C�S�H� + 3CaOH�� (1) 

 2C�S + 4H�O → C�S�H� + CaOH��  (2) 
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Afwillit je též, díky své nedokonale krystalické formě, označován jako C-S-H gel, který může nabývat 
dvojí formy, tedy gelu C-S-H I a gelu C-S-H II. Gel C-S-H I je možno v mikrostruktuře pozorovat jako 
nedokonale krystalické útvary v podobě zkroucených lístečků. C-S-H II je velmi málo krystalický a 
vyskytuje se ve formě vláken. Tento proces můžeme schematicky popsat rovnicemi: 

 C�S	nebo	C�S → C � S � H	I	gel → C � S � H	II	gel  (3) 

 C�S	nebo	C�S → CaOH�� (4) 

Princip zpevňování cementového kamene popisuje teorie hydratace dle Michaelise, která udává, že 
zrna cementu vytvářejí spolu se záměsovou vodou koloidní roztok, který se s postupující hydratací 
zahušťuje a přechází na gel. Tento gel potom stárne, vysychá a někdy dává vznik kryptokrystalické 
(skrytě krystalické) až krystalické struktuře. Kromě C-S-H gelů, které jsou ve vyzrálé struktuře 
cementového kamene zastoupeny z 50% jeho objemu a Ca(OH)2, který je zastoupen z 12%, jsou zde 
přítomny AFm fáze (z 13%) a podíl AFt fází, do kterých spadá ettringit neboli trisulfát [Pytlík, 2000]. 

Hydrataci ostatních slínkových minerálů portlandského cementu můžeme podle [Pichler et al., 2007] 
popsat následovně. Trikalcium-aluminát nejprve reaguje se sádrovcem přítomným v portlandském 
cementu za vzniku primárního ettringitu. Poté, co je veškerý sádrovec spotřebován, C3A reaguje s již 
vytvořeným ettringitem za vzniku monosulfátu.  

 C�A � 3	C$H� � 26H → C�A$�H��  (5) 

 C�A � 0,5	C�A$�H�� � 2H → 1,5	C A$H!�.  (6) 

C3A je velice reaktivní a při kontaktu s vodou téměř okamžitě tuhne za vzniku C4AH13 nebo C4AH19. 
Hydratační reakci trikalciumaluminátu s portlanditem bez přítomnosti sádrovce popisuje rovnice:  

 C�A � CH � 12H → C AH!� (7) 

Hydratační reakce celitu probíhá podle rovnice [Pichler et al., 2007]: 

 C AF � 2CH � 10H → 2C�A, F�H� (8) 

 

Obrázek 1: Kinetika hydratace past čistých slínkových 
minerálů při pokojové teplotě [Lea, 1998] 

Obrázek 2: Struktura ettringitu, portlanditu a 
C-S-H gelu v hydratujícím portlandském 

cementu, zvětšení 3500x [Alizadeh, 2009] 

Popis hydratační kinetiky čistých slínkových minerálů je zobrazen v grafu na obrázku 1. Jsou zde 
patrné velmi rychlé reakce minerálů C4AF a C3A, které již po první hodině zhydratují téměř ze 40%. 
Reakce C3A je zpomalována přídavkem sádrovce. C3S reaguje rychleji než C2S, které tak přispívá až 
k dlouhodobým pevnostem. Snímek z elektronového mikroskopu na obrázku 2 zobrazuje 
mikrostrukturu cementového kamene. Můžeme zde pozorovat dlouhé jehličky primárního ettringitu 
a „chomáče lístečků“ CSH I gelu na deskách portlanditu. 
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Hydratace portlandského cementu lze rozdělit do několika period. První perioda je nazývána indukční 
periodou. V prvních minutách dochází ke smáčení cementových zrn a k téměř okamžité produkci 
primárního ettringitu a vzniku portlanditu prvotní reakcí kalcium silikátů. Toto směšování a vznik 
krystalizace ettringitu doprovází značný vývin hydratačního tepla. V druhé periodě dochází v řádu 
hodin k přechodu do tuhého skupenství. C3S a později C2S reaguje za vzniku dlouhovláknitého C-S-H 
gelu a pokračuje produkce portlanditu. Současně nastává postupné snižování pórovitosti nově 
vznikajícího skeletu. Tato druhá perioda je doprovázena hlavním vrcholem výdeje hydratačního tepla. 
Ve třetí periodě, kterou uvažujeme od doby přibližně 1 dne a dále, nastává přeměna 
dlouhovláknitého C-S-H gelu na krátkovláknitý a dále můžeme pozorovat přeměnu ettringitu 
(trisulfátu) na monosulfát. Výdej hydratačního pozvolna odeznívá, až nakonec konverguje k nule.  

Proces zpevňování cementového kamene portlandského cementu můžeme z makroskopického 
pohledu popsat pomocí počátku a konce tuhnutí. Tyto hodnoty jsou stanovovány vpichovou 
metodou podle ČSN EN 196-3 pomocí Vicatova přístroje. Doba tuhnutí je prodlužována s narůstajícím 
vodním součinitelem a zkracována rostoucí teplotou. Obvyklé počátky a konce tuhnutí udává 
přehledně tabulka 2.  

Tabulka 2: Tabulka počátku a konce tuhnutí CEM I [Pytlík, 2000] 

počátek tuhnutí – 
minimální hodnota 

počátek tuhnutí – 
obvyklá hodnota 

konec tuhnutí – 
maximální hodnota 

konec tuhnutí – 
obvyklá hodnota 

60min pro CEM I 42,5 

45min pro CEM I 52,5 
3 až 5 hod 12 hod 4 až 6 hod 

1.1.1.2 Hydratace strusky v přítomnosti OPC 

Samotná struska při kontaktu s vodou nevykazuje známky hydratační reakce. Pro její nastartování je 
nutná přítomnost aktivátoru. Druh hydratačních produktů je závislý na chemickém složení strusky a 
hlavně na druhu aktivátoru [Lea, 1998]. Přehled možných aktivátorů, mezi nimi i OPC, a hydratačních 
zplodin udává tabulka 3. 

Tabulka 3: Aktivátory a hydratační produkty strusky [Lea, 1998] 

druh aktivátoru produkt hydratační reakce 

NaOH, Na2CO3, Na silikát C-S-H, C4AH13, C2AH8, Mg(OH)2 

Ca(OH)2 C-S-H, C4AH13 

C$H0.5, C$H2, fosfosádrovec C-S-H, AFt, Al(OH)3 

cement C-S-H, AFm, AFt, hydrogarnet a další 

Typické zastoupení oxidů ve struskách udává tabulka 4. Převažuje zde oxid vápenatý spolu s oxidem 
křemičitým.  

Tabulka 4: Typické chemické složení strusek [Lea, 1998] 

složka CaO SiO2 Al2O3 MgO Fe2O3 MnO S 

typické 
zastoupení 
[%] 

39-43 33-37 8-16 6-14 1-2 0,5-1,1 0,9-1,1 

Přídavkem strusky k portlandskému se dosahuje nižšího výdeje hydratačního tepla, čehož je 
využíváno při vytváření masivních konstrukcí nebo při provádění konstrukcí v letním období. 
S narůstajícím podílem strusky se snižují počáteční a koncové pevnosti. Portlandské cementy 
s příměsí strusek též vykazují vyšší odolnost proti síranové korozi. Nicméně přidávání latentně 
hydraulických a pucolánových hmot do cementů má také ekonomický a ekologický aspekt. Dochází 
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k částečnému nahrazování výrobně energeticky náročného produktu odpadním materiálem či 
vedlejším produktem jiných průmyslových odvětví. 

1.1.1.3 Objemová stálost portlandského cementu 

Základní test objemové stálosti cementové pasty se provádí podle ČSN EN 196-3. Prokazuje se za 24 
hodin při 20°C pomocí Le Chatelierovy objímky. Roztažení koncových tyčinek objímky nesmí 
přesáhnout hodnotu 10 mm, obvykle však dosahuje hodnoty pouze 1 mm. Cementový kámen nesmí, 
podle [Pytlík, 2000], vykázat žádné nepřiměřené objemové změny, trhlinky a odštěpky. Případné 
Rozpínání cementu je způsobeno nadměrným obsahem volného CaO, MgO a síranu vápenatého, 
neboť reakce těchto složek způsobují vznik škodlivých krystalických novotvarů. Obecně lze 
konstatovat, že cementy nižším hlinitanovým modulem vykazují menší smrštění než cementy 
portlandské. Obvyklé smrštění plně vyzrálého cementového kamene z CEM I se pohybuje mezi 
hodnotami 0,5 až 0,8 mm/m.  

U slínkových minerálů můžeme pozorovat, podle [Pytlík, 2000], různou tendenci ke smrštění. 
Minerály C2S , C4AF vykazují malé smrštění, C3S střední smrštění a nejnáchylnější k 
výrazným objemovým změnám je C3A. Trikalciumaluminát navíc vykazuje i dlouhodobou objemovou 
nestálost a malou chemickou odolnost. 

Portlandské cementy běžně vykazují zrnitost částic ≥ 50 μm s průměrnou velikostí částice okolo 20 
μm. Měrný povrch cementu stanovený metodou dle Blaina se běžně pohybuje v rozmezí 300 až 450 
m2.kg-1. Přičemž lze nalézt závislost mezi měrným povrchem a velikostí smrštění. Cementy s vyšším 
měrným povrchem, tedy s velkým obsahem jemných podílů, mají větší náchylnost ke smršťování a 
zároveň vyžadují větší dávku záměsové vody pro smáčení jejich povrchu. Větší dávka vody opět 
implikuje větší potenciál ke smršťování.  

1.1.1.4 Hydratační teplo portlandského cementu 

Hydratační reakce a krystalizace nových hydratačních portlandského cementu je exotermická reakce. 
Je tedy doprovázena výdejem tepla. Následující tabulka 5 udává přehled celkových hydratačních 
tepel nejdůležitějších slínkových minerálů. 

Tabulka 5: Přehled hydratačních tepel slínkových minerálů [Bárta, 1961] 

hydratující reaktant hydratační produkt Celkové hydratační teplo [J.g-1] 

C3S C3S.3H2O 502,3 

C2S C2S.2H2O 259,5 

C3A C3A.6H2O 866,5 

C3A C2A.8H2O 983,7 

C3A CA.10H2O 1050,7 

C3A CA.11,6H2O 1092,5 

C3A C3A.3CaSO4.32H2O 1452,5 

C4AF - 418,6 

CaO Ca(OH)2 1167,5 

Produkce hydratačního tepla portlandským cementem je charakteristická vysokým počátečním 
vrcholem, který je velmi obtížně zachytitelný běžnými kalorimetrickým měřeními, neboť probíhá v již 
v prvních minutách po smísení cementu s vodou. Jedná se výsledek tvorby primárního ettrinigtu pro 
zpomalení tuhnutí C3A a také dochází k uvolnění směšovacího tepla. Poté výdej tepla klesá poměrně 
blízko k nule až do doby blížící se době tuhnutí, kdy začíná krystalizace a produkce C-S-H gelů. Po 
dosažení hlavního vrcholu této reakce (v řádech hodin) nastává pozvolný pokles výdeje tepla, který 
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může být přerušen dalším menším vrcholem doprovodných reakcí např. u potrlandských cementů 
přechodem trisulfátu na monosulfát. Schéma výdeje hydratačního tepla portlandským cementem 
zobrazuje obrázek 3. 

 

Obrázek 3: Vývoj hydratačního tepla cementu CEM I v čase. [Bensted, Barnes, 2002] 

V praxi je toto teplo stanovováno metodou rozpouštěcí podle ČSN EN 196-8 nebo metodou 
semidiabatickou podle ČSN EN 196-9. V poslední době se rozšiřuje pravděpodobně nejvhodnější a 
nejpřesnější izotermická metoda, které je využito pro stanovení hydratačních tepel, průběhu stupně 
hydratace a aktivační energie v této práci. Průběhům raného výdeje hydratačního tepla a jeho 
stanovení pro CEM I a expazních směsí s účelovou tvorbou primárního ettringitu je věnována 
pozornost v kapitole 7.3.1. 

Dlouhodobé průběhy výdeje hydratačního tepla typické pro jednotlivé druhy portlandských cementů 
udává graf na obrázku 4. Cementy jsou značeny podle ASTM C150 nikoliv podle ČSN EN 197. 

 

 

Obrázek 4: Typický dlouhodobý výdej hydratačního tepla pro jednotlivé druhy cementu (měřeno na pastách při 
21°C, $ %⁄  = 0,4) [Neville, 1995] 

Podle ASTM C150 jsou cementy portlandského typu klasifikovány jako:  
Type I – portlandský cement ekvivalentní k CEM I podle ČSN EN 197-1,  
Type II – cementy se střední odolnosti proti síranům a sníženým hydratačním teplem,  
Type III – trikalcium aluminátové cementy a velmi jemně mleté C3S cementy,  
Type IV – belitické cementy s nízkým výdejem hydratační tepla,  
Type V – síranuvzdorné cementy se sníženým obsahem C3A. 
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1.1.2 Sádra - Hemihydrát 

1.1.2.1 Výroba a rozdělení sádry 

Pod pojmem sádra je ve stavitelství označován hemihydrát síranu vápenatého CaSO4.1/2H2O 
(alternativně C$H1/2 nebo HH), který se vyrábí dehydratací sádrovce CaSO4.2H2O (alternativně C$H2 

nebo DH). Při úplném tepelném odstranění krystalické vody získáváme postupně 3 typy anhydritu 
CaSO4 (značeno jako A-III až A-I). Termický rozklad sádrovce můžeme popsat následujícím schématem 
v tabulce 6:  

Tabulka 6: Schéma výroby jednotlivých druhů hemihydrátu a anhydritu [Odler, 2000] 

DH 

za vlhka při 105 
až 135°C → 

α-HH 
za vlhka při 110 

až 220°C→ 
A-III α při 

>300°C 
→ 

A-II 
při 

>1180°C→ 
A-I 

za sucha při 120 
až 180°C→ 

β-HH 
za sucha při 150 

až 300°C→ 
A-III β 

Hemihydrát se vyrábí ve dvanácti pevnostních třídách značených G2 až G25 a můžeme ho rozdělit na 

dvě modifikace označované jako α-sádra a β-sádra, které se vzájemně liší ve tvaru, velikosti a 
pórovitosti krystalů. Modifikace α−sádra je vyráběna v  autoklávu při zvýšeném tlaku na 1,3 
atmosféry v prostředí vodní páry. Vyznačuje se lepší, více pravidelnou strukturou, menšími póry a pro 
její zpracování se používá vodní součinitel 0,3 až 0,35.  

Modifikace β-sádra je vyráběna v pecích, sušárnách, vařácích a kalcinátorech za normálního tlaku 

v suchém prostředí. β-sádra má pórovitější strukturu s pseudorombickou krystalovou soustavou. 
Obtížně se snáší s plnivy. Pro její rozdělání se používají vyšší vodní součinitele 0,5 až 0,7 a má 

výsledné pevnosti nižší než α−sádra. Avšak díky vyššímu vnitřnímu povrchu rychleji reaguje. 

Anhydrity jsou tvořeny krystalickou mřížkou, která sestává z vápenných iontů a síranových tetraiontů. 
Anhydrity jsou obecně méně reaktivní než hemihydráty. V případě anhydritu II., který se používá pro 
stavební účely, je nutné pro spuštění jeho reaktivnosti přidávat do směsi budiče, např. Na2SO4.  

1.1.2.2 Hydratace hemihydrátu 

Hydratace hemihydrátu spočívá v opětovném vytvoření sádrovce podle rovnice: 

 CaSO4 . 0,5 H2O + 1,5 H2O→ CaSO4 . 2 H2O (9) 

Hemihydrát obsahuje přibližně 6,2 % krystalické vody ze své hmotnosti. Teoreticky pro plnou 
hydrataci hemihydrátu na dihydrát je nutno dodat 0,186g vody na 1g hemihydrátu. Tato reakce je 
silně exotermní. Vyprodukované hydratační teplo 1kg čisté sádry je uváděno jako 136kJ. Po 7dnech 
dosahuje pevností v tlaku okolo 10MPa. 

Podle počátku a konce tuhnutí rozdělujeme sádry na kategorie A, B a C. Přehled tohoto rozdělení 
uvádí tabulka 7. 

Tabulka 7: Rozdělení a vlastnosti sádry (hemihydrátu)  

druh sádry počátek tuhnutí konec tuhnutí změna objemu 

A – rychle tuhnoucí 2 min 15 min +1% 

B – normálně tuhnoucí 6 min 30 min +1% 

C – pomalu tuhnoucí 20 min nedeklaruje se 
(obvykle 6 až 8hod) 

+2% 
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1.1.2.3 Objemové změny sádry 

Sereda testoval vliv teploty na expanzi a distribuci velikosti pórů při hydrataci sádry [Sereda, 1960]. 
Při hydrataci za teplot 50, 30 a 0,5°C se velmi výrazně přesouvá hlavní zastoupení pórů z průměru 
pórů 10 μm na 5 μm až postupně převažují póry o průměru 1 μm. Největší expanze dosáhla sádrová 
pasta ($ %⁄ =0,5) při nejnižších teplotách. Hodnota expanze s rostoucí teplotou klesá. Výsledky 
Seredova měření výsledných hydratačních objemových změn β-sádry „Plaster of Paris“ udává 
následující tabulka 8. 

Tabulka 8: Vliv teploty na velikost hydratační expanze β-sádry [Sereda, 1960] 

teplota [°C] 0,5 5 17 23 30 

expanze [%] 0,8 0,65 0,5 0,45 0,4 

Proces expanze sádry Sereda vysvětluje růstem podlouhlých krystalů, které mají tendenci se 
vzájemně odsouvat v místech kontaktů. Větší expanzi při nižší teplotě odůvodňuje tím, že při nižší 
teplotě dochází ke vzniku menších krystalů a tím se i zvětšuje šance k vytvoření více kontaktů mezi 
krystaly. Více kontaktních styků pak produkuje větší expanzi [Sereda, 1960]. 

V případě hydratace předem stlačeného hemihydrátu nebo při hydrataci v pevné ocelové formě jsou 
nově vznikající krystaly přiblíženy více k sobě a proto může docházek k vytváření kontaktů mezi 
krystaly mnohem dříve, z čehož opět plyne vyšší míra expanze než v případě hydratace ve volném 
stavu. Doprovodným jevem hydratace sádry ve stlačených podmínkách je i jev autokomprese, který 
se projevuje zvýšením výsledné tlakové pevnosti. 

Podle [Yu et al., 2009] lze při hydrataci sádry identifikovat dvě stádia. Při prvním dochází 
k rozpouštění hemihydrátu. Ve druhém stádiu dochází ke vzniku krystalických zárodků a srážení 
dihydrátu z nasyceného roztoku. Hydratace sádry je silně ovlivněna vodním součinitelem, přičemž 
rostoucí vodní součinitel zapříčiňuje prodloužení času tuhnutí. 

S ohledem na tyto dvě stádia lze popsat i obvyklý průběh objemových změn hydratující sádry. Při 
rozpouštění hemihydrátu v dostatku vody dochází k určité počáteční redukci objemu. Na počátku 
druhého stádia dojde velmi rychle k přiblížení krystalů na vzájemný kontakt a při plném průběhu 
druhého stádia nastane intenzivní expanze doprovázená silným výdejem hydratačního tepla. Efekt 
samo zahřívání způsobí i mírnou dočasnou termickou expanzi, které při vychládání odeznívá. Tento 
průběh lze dokumentovat následující studií. 

 

Obrázek 5: Objemové změny hemihydrátu při jeho hydrataci bez možnosti výměny vlhkosti s okolím [O`Kelly, 
1956] 
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O`Kelly provedl měření objemových změn hemihydrátu na pastě s vodním součinitelem 0,5 uzavřené 
v plastikovém obalu. Paralelně s objemovými změnami stanovil průběh samovysoušení sádry při 
hydrataci, přeneseně tedy množství volné záměsové vody spotřebovávané hydratací. Stanovil také 
tendenci hydratující sádry k sorbování vody ze vzduchu, která nahrazuje vodu spotřebovanou 
hydratací. Všechna měření byla provedena v laboratorních podmínkách. Výsledky tohoto výzkumu 
publikovaného v [O`Kelly, 1956] jsou zobrazeny v grafu na obrázku 5. 

1.1.3 Hlinitanové cementy 

K hlinitanovým cementům se vztahuje norma ČSN EN 14647 Hlinitanový cement - Složení, specifikace 
a kritéria shody. 

Hlinitanový cement (CAC) je komerčně vyráběn od roku 1913 roztavením a následným pomletím 
směsi bauxitu (oxidu hlinitého) s vápnem v poměru složek 1:1. Hlinitanový cement lze rozdělit na 2 
základní typy dle obsahu oxidu hlinitého a použití. 

1. obsah Al2O3 36až 58% - pro použití v běžných teplotách (tyto cementy obsahují vyšší 
podíl oxidu železnatého a křemičitého), 

2. obsah Al2O3 vyšší než 68% - pro použití ve vysokoteplotních aplikacích (tyto cementy, 
kromě CaO a Al2O3 ,obsahují pouze minimální podíl dalších sloučenin). 

 
Třídy hlinitanového cementu a jejich typické chemické složení udává tabulka 9.  

Tabulka 9: Chemické složení hlinitanových cementů v hmotnostních procentech [Szklorzová, Staněk, 2007] 

Třída Al2O3 CaO Fe2O3 SiO2 Zabarvení 

Nízkohlinitanový (40) 37-42 36-40 11-17 3-8 tmavě šedý 

Hlinitanový (50) 49-52 39-42 1-1,5 5-8 světle šedý 

Vysocehlinitanový (70)  68-80 17-20 0-0,5 0-0,5 bílý 

V praktické části této práce je, jako se zástupcem skupiny hlinitanových cementu pracováno, 
s Cimentem Fondu, který spadá svým složením do kategorie nízkohlinitanových cementů.  

Hlavními mineralogickými složkami nehydratovaného hlinitanového cementu jsou podle 
[Rovnaníková et al., 2007]: kalcium-aluminát CA s dominantním zastoupením až 65%, dále dihlinitan 
vápenatý CA2 a mayenit C12A7, které se v nízkohlinitanových a hlinitanových slíncích vyskytují pouze 
v malém množství. Jako vedlejší složky může obsahovat korund, aluminoferit C4AF, gehlenit C2AS, 
belit v beta-modifikaci a pleochrit C6FA4S. Hlinitanový cement ve svém slínku nikdy neobsahuje C3A a 
sádrovec. 

1.1.3.1 Hydratace hlinitanového cementu 

Z hlediska rychlosti hydratace a výsledných pevností lze říci, že CA je, podle [Szklorzová, Staněk, 
2007], v nízkohlinitanových a hlinitanových cementech hlavním nositelem pevnosti. CA pomalu 
tuhne, ale následně velmi rychle tvrdne a v době 1 dne dosahuje až 70% svých konečných pevností. 
Mayenit C12A7 je sám o sobě rychle tuhnoucím minerálem bez zásadních příspěvků k pevnostem. Ke 
konečným mechanickým pevnostem ovšem přispívá obsah gehlenitu C2AS. V případě 
vysocehlinitanových cementů je řídícím minerálem pro konečné pevnosti CA2. Ve srovnání 
s portlandským cementem dosahují CAC vyšší konečné tlakové pevnosti v rozmezí hodnot 80 až 100 
MPa.  

Lze zobecněně shrnout, že reaktivita kalcium aluminátů narůstá s rostoucím poměrem obsahů 
CaO/Al2O3. 

Průběh hydratace slínkových minerálů CAC a druh výsledných produktů je závislý na teplotě, poměru 
obsahu oxidů CaO/Al2O3 a koncentraci vápenatých a hlinitých iontů. Výslednými produkty jsou gibbsit 
AH3, který je hlavní složkou bauxitů v modifikaci '-Al(OH)3, a dále pak hydratované kalcium alumináty 
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CAH10, C2AH8, C3AH6. Hydrataci hlinitanového cementu lze popsat následujícími rovnicemi podle 
[Rovnaníková et al., 2007]: 

Při teplotě do 20°C vzniká CAH10, který je nestabilní a podléhá následné konverzi. 

 CA + 10H � CAH10 (10) 

 CA2 + 13H � CAH10 + AH3 (11) 

Při teplotě 20 až 30°C vzniká taktéž z obou kalcium-aluminátů C2AH8, který opět nevykazuje stabilní 
termodynamické vlastnosti. 

 2 CA + 11H � C2AH8 + AH3 (12) 

 2 CA2 + 17H � C2AH8 + 3 AH3 (13) 

Při hydrataci v podmínkách teploty nad 30°C dochází ke vzniku stabilního C3AH6. 

 3 CA + 12H � C3AH6 + 2 AH3 (14) 

 3 CA2 + 21H � C3AH6 + 5 AH3 (15) 

Szklorzová a Staněk uvádějí, že pro úplnou hydrataci 100kg CAC je zapotřebí až 80kg vody za teploty 
20°C [Szklorzová, Staněk, 2007]. Hydratace hlinitanových cementů může být výrazně akcelerována 
přídavkem Li2CO3 nebo citrátu lithného [Odler, 2000]. 

Pohle [Lea, 1998] při hydrataci CA na CAH10 nastává chemické smrštění 16%, v případě tvorby C3AH6 
je chemické smrštění přibližně 25%. Při hydrataci hlinitanového cementu dosahuje chemické 
smrštění 10 - 12%. Vnitřní i makroskopicky měřitelné objemové změny obecně vykazuje srovnatelné 
s OPC, ovšem ke změnám dochází dříve a po strmější křivce, což je v přímé korespondenci se 
strmějším a dřívějším vývinem hydratačního tepla. 

1.1.3.2 Konverze hlinitanového cementu 

Hlinitanový cement podléhá samovolné konverzi původních hydratačních produktů za ztráty 
soudržnosti a pevnosti. Podle [Matoušek, Drochytka, 1998] se konkrétně jedná o přeměnu 
hydroaluminátů na kubický C3AH6 a gibbsit AH3. Tyto nové krystalické útvary vykazují výrazně menší 
objem než původní hydratační produkty a v betonu tak dochází k postupnému zvyšování pórovitosti, 
což mimo jiné způsobuje jeho zvýšenou degradaci vlivem pronikání vlhkosti a snížené 
mrazuvzdornosti. Celý proces následně vede až ke ztrátě soudržnosti a statickým poruchám 
konstrukcí z hlinitanového betonu. Podle [Szklorzová, Staněk, 2007] je proces konverze urychlován 
zvýšenou teplotou a přítomností portlandského cement nebo vápna ve směsi. 

Konverzní procesy probíhají dle následujících rovnic: 

 3 CAH10 � C3AH6 + 2AH3 + 18H (16) 

 2 CAH10 � C2AH8 + 2AH3 + 9H (17) 

 C2AH8 � 2C3AH6 + AH3 + 9H (18) 

1.1.3.3 Využití hlinitanového betonu a cementu ve stavitelství 

Pro praktické využití hlinitanového cementu (betonu) je možno zohlednit tyto jeho výhody 
[Rovnaníková et al., 2007]: 

o extrémně vysoké počáteční pevnosti (jednodenní pevnosti hlinitanového cementu jsou vyšší 
než osmadvacetidenní pevnosti portlandského cementu), 

o vysoká odolnost proti působení síranů, 
o značný vývin hydratačního tepla (vhodné pro zimní betonáž), 
o odolnost proti působení vysokých teplot, 
o odolnost vůči biokorozi, 
o vyšší odolnost vůči mrazu ve srovnání s portlandským cementem. 
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V současné době se hlinitanový beton používá pro nenosné, dočasné nebo vysokoteplotní aplikace. 
Tyto lze shrnout v následujících bodech [Szklorzová, Staněk, 2007] : 

o výroba žárobetonů, 
o urychlení tuhnutí a tvrdnutí OPC, 
o havarijní oprava betonových konstrukcí a krytů vozovek, 
o nádrže pro minerální vody, kanalizace (odolnost vůči kyselinám), 
o betonování a opravy za nízkých teplot, 
o průmyslové podlahy, podlahové potěry a samonivelační stěrky, 
o rozpínavé malty a lepidla na dlaždice, 
o ochranné povlaky, těsnící hmoty, podkladové a správkové malty, 
o těsnění trhlin, lokální bariéry proti prosakující vodě. 

 

1.1.3.4 Porovnání základních vlastností CAC a OPC 

Hlinitanový cement vykazuje nepatrně vyšší chemické smrštění, jak už bylo uvedeno výše, dosahuje 
hodnoty okolo 10 až 12% objemu. Proti tomu portlandský cement má obvyklé hodnoty chemického 
smrštění v rozmezí 7 až 11% objemu. 

  

Obrázek 6: Smrštění vysycháním 
betonů z CAC a OPC [Lea, 1998] 

Obrázek 7: Porovnání nárůstů tlakových pevností betonů z 
hlinitanového cementu (CAC) a rychle tuhnoucího portlandského 

cementu (PC R) za různých teplot. [Lea, 1998] 

Oba typy cementů mají i přibližně stejný sklon ke smrštění vysycháním, přičemž hlinitanový cement 
opět nepatrně vyšší a díky rychlejší hydratační reakci dosahuje maximálních hodnot dříve. Toto 
dokumentuje měření smrštění vysychání betonů z Ciment Fondu a OPC publikované v [Lea, 1998]. 
Měření je provedeno trámečkovou metodou při teplotě 21°C a ()=50% na kvádrech 40x40x160mm. 
Průběh smrštění je zobrazen na obrázku 6. 

S rychlostí a intenzitou hydratační reakce souvisí i schopnost cementů dosahovat plných či snížených 
mechanických pevností za snížených teplot. Další studie publikovaná v [Lea, 1998] se zabývá 
testováním vlivu teploty prostředí na vývin pevností v tlaku betonů z hlinitanového cementu a rychle 
tuhnoucího portlandského cementu PC R. Měření bylo provedeno na kvádrech o rozměru 70 x 70 x 
280mm. Betony byly vyrobeny s dávkou cementu 350kg.m-3 při vodním součiniteli 0,5. Kvádry byly 
před provedením zkoušky pevnosti v tlaku uchovávány za stále teploty 18, 12, 6 a 0°C. Z výsledků 
zobrazených v grafu na obrázku 7 vyplývá, že snížená teplota směsi do 6°C hydrataci hlinitanového 
cementu téměř neovlivňuje. Beton z portlandského cementu se snižující se teplotou výrazně ztrácí 
schopnost tvrdnout a teplota pod 6°C vede prakticky k zastavení hydratační reakce.  
Nízkohlinitanové (40) a hlinitanové cementy (50) lze užívat pro urychlení tuhnutí portlandského 
cementu. Obě pojiva v čistém stavu vykazují počátek tuhnutí v čase 300 minut. Největšího efektu 
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urychlení tuhnutí je dosaženo při poměru 40% portlandského a 60% hlinitanového cementu. Při 
tomto poměru dochází k počátku tuhnutí v řádu jednotek minut. Je však nutno podotknout, že při 
tomto poměru dochází též k nejvýraznějšímu poklesu výsledných tlakových pevností až na úroveň 
okolo 20 MPa při uvažování koncových pevností CAC 100 MPa a OPC 50 MPa [Calucem, 2010].  

K porovnání vlastností CAC a OPC Odler dodává, že betony z CAC mají poněkud vyšší modul pružnosti 
nežli betony z OPC o stejné pevnosti. Přičemž dosažitelné hodnoty creepu jsou srovnatelné. CAC 
vyžaduje pro svou hydrataci větší množství vody, proto je porozita a permeabilita pasty z CAC nižší 
nežli v případě pasty z OPC o stejném vodním součiniteli. Oba tyto parametry se ovšem později 
zvyšují s ohledem na konverzi hlinitanového cementu [Odler, 2000]. 

1.1.4 Kalcium-sulfo-aluminátový slínek 

1.1.4.1 složení a hydratace C$A slínků 

V rámci praktické části této práce je použit cementový slínek dominantně tvořený kalcium-sulfo 
aluminátovým minerálem. Konkrétně se jedná o výrobek nizozemského výrobce Caltra a tento C$A 
slínek je distribuován pod obchodní značkou Calumex. Výrobce udává v TLV následující složení C$A 
slínku v hmotnostních procentech: 

Tabulka 10: Mineralogické složení C$A slínku Calumex [Caltra, 2006] 

minerál: C4A3$ CA C2AS C4AF CT C12A7 

zastoupení [%] 58 17 16 4 4 1 

Hlavní pojivová složka, minerál C4A3$, je označována jako Kleinův komplex nebo kleinit podle svého 
objevitele Kleina. Tento minerál se též nachází v přírodě a v této formě je znám pod názvem 
ye´elimite [Odler, 2000]. 

Kleinův komplex vzniká výpalem při 1250°C až 1300°C podle rovnice [Odler, 2000] : 

 3CaCO3+3Al2O3+CaSO4.2H2O→4CaO.3Al2O3.SO3+3CO2+2H2O (19) 

Hydratační reakce Kleinova komplexu lze podle [Odler, 2000] popsat následujícím způsobem: 

 Při hydrataci samotného Kleinova komplexu vzniká monosulfát a hydroxid hlinitý podle rovnice 20. 

 C4A3$ + 18H → C4A$H12 + 2AH3 (20) 

V přítomnosti sádrovce dochází ke vzniku ettringitu, hydroxidu hlinitého a monosulfátu podle rovnic 
21 a 22.  

 2C4A3$ + 2C$H2 + 52H → C6A$3H32 + C4A$H12 + 4AH3 (21) 

 C4A3$ + 2C$H2 + 36H → C6A$3H32 + 2AH3 (22) 

V případě hydratace Kleinova komplexu s portlanditem bez přítomnosti sádrovce dochází ke vzniku 
hydrogarnetu C3AH6 a AFm fází.  

V přítomnosti portlanditu a sádry vzniká pouze ettringit podle rovnice 23. 

 C4A3$ + 8C$H2 + 6CH + 74H → 3C6A$3H32 (23) 

Hydratační vlastnosti zbylých hlavních složek CA a C2AS byly popsány výše v kapitole věnované 
hlinitanovým cementům.  

1.1.4.2 Vlastnosti C$A slínků 

Výrobce Caltra produkuje čistý C$A slínek jako výrobek pod názvem Calumex CSA, který je určen pro 
přípravu směsí s účelovou tvorbou ettringitu. K získání expanzní ho efektu výrobce doporučuje mísení 
C$A slínku a anhydridem a portlandským cementem. Možnosti využití pouze samostatného čistého 
slínku výrobce neuvádí. Výrobce též produkuje výrobek Calumex Quick, který je již směsí C$A slínku a 
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syntetického anhydridu v poměru 3:1. Směs 2 hmotnostních dílů Calumexu Quick a 1 hmotnostního 
dílu OPC produkuje rychle tuhnoucí směs s expanzní kompenzací smrštění. Poslední verzí výrobku je 
Calumex EA, kde je C$A slínek a syntetický anhydrid smíchán v poměru 1:1. Tento výrobek je určen 
jako přísada kompenzující smrštění v materiálech na bázi OPC [Caltra, 2006]. 

Na trhu jsou k dostání také C$A slínky čínských výrobců, například rychle tuhnoucí C$A cement 
vyráběn firmou Chida [Chida, 2012]. Srovnání složení slínků Calumex a Chida popisuje tabulka 11. 

Tento výrobce uvádí použití C$A slínku jako samostatného pojiva pro výrobu rychle tvrdnoucích 
betonů s vysokými počátečními pevnostmi a odolností proti síranové korozi. Pojivo je též vhodné pro 
výrobu betonů vyztužených skleněnými vlákny a výrobky jako jsou tvarované obklady stěn a 
betonová dlažba. Další využití nachází v podmínkách zimních betonáží a rychlých oprav betonových 
konstrukcí. Na použití tohoto cementu jsou však kladeny zvláštní požadavky. Výrobce zakazuje mísení 
s jinými typy cementů. Pojivo je však možné použít na již plně vyzrálý cementový nebo betonový 
podklad. V zimních podmínkách je doporučeno přidat do směsi 1 až 4% dusičnanu sodného pro 
zvýšení počáteční pevnosti a prevenci zamrznutí. Dobu ošetřování je doporučeno nezkracovat pod 3 
dny. Pojivo nesmí být používáno do konstrukcí, kde teplota provozu přesahuje 80°C. V případě 
ošetřování horkou párou nesmí teplota překročit 80°C a doba ošetřování 2 hodiny. 

Tabulka 11: Porovnání složení C$A slínků Calumex a Chida podle jejich TLV [Chida, 2012], [Caltra, 2006] 

oxid: A C $ S T 

Calumex zastoupení oxidu v [%] 47,5 38 7,5 3,5 2 

Chida zastoupení oxidů v [%] 35,0 až 38,0 40,0 až 42,5 8,0 až 9,5 6,5 až 7,5 - 

U materiálu Chida je deklarován měrný povrch Blainem ≥4500cm2/g, počátek tuhnutí ≥25min a konec 
tuhnutí ≤4hod. Pojivo dosahuje tlakové pevnosti ≥60,0 MPa po 1 dni a ≥80,0 MPa po třech dnech. 

Pro další informace a detaily o výrobě a použití cementů kalcium-sulfo-aluminátového typu lze 
doporučit knihu [Bensted, Barnes, 2002]. 

1.1.5 Kalcium-aluminátový slínek s majoritou mayenitu  

Jako další speciální pojivo použité v této práci je pojivo distribuované pod obchodním názvem Ternal 
EV. Mineralogická skladba tohoto pojiva je podle rozborů provedených v [Štenko, 2012] následující. 
Hlavním slínkový minerálem je mayenit C12A7, který má hmotnostní zastoupení ve slínku až 79%. Jako 
další vedlejší minerály byly identifikovány CA, C3A, C4AF, C2S. Zastoupení oxidů ve slínku uvádí 
výrobce v TLV podle tabulky 12. 

Tabulka 12: Složení pojiva Ternal EV [Kerneos, 2009] 

oxid: A C S F 

obvyklé zastoupení [%] 33,5 až 37,5 47,5 až 50,5 3,5 až 6,0 6,5 až 9,0 

Výrobce pojiva předpokládá jeho přednostní využití jako hlavní pojivovou složku suchých 
podlahových směsí, případně jako doplňkovou expanzní přísadu do materiálů na bázi OPC. Pro jeho 
funkční využití je přepokládáno smísení s vhodným zdrojem a množství hemihydrátu C$H1/2 nebo 
anhydridu, což po smíchání s vodou vede k produkci primárního ettringitu. V této práci je v praktické 
části pracováno pouze s poměrem C$H1/2 / Ternal EV, který zabezpečuje mírnou kompenzaci 
smršťování vysycháním. Jedná se o poměr 0,5.  

1.1.6 Základní charakteristika ettringitu 

Minerál ettringit, který je též nazýván jako trisulfát má obecný vzorec 3CaO . Al2O3 . 3CaSO4 . 32H2O. 
Tento vzorec můžeme zkráceně zapsat jako C6A$3H32 nebo C3A . 3C$H2 . 32H. Zeolitická (krystalicky 
vázaná) voda je v tomto minerálu zastoupena až z 50% a z toho také plyne nižší objemová hmotnost 



Teoretické poznatky o vybraných silikátových pojivech a jejich kombinacích 

 

 

Ing. Jaroslav Nováček 2013  21  

materiálu * = 1730 až 1770 kg.m-3. Ettringit krystalizuje nejčastěji ve tvaru výrazných a dlouhých 
jehliček (viz obrázek 2). Ke svému vzniku potřebuje zdroj dostatečné množství vody, zdroj kalcium 
aluminátu a síranu vápenatého. Tento vznik můžeme zapsat podle [Štenko, 2012] jako: 

 C3A + 3 CaSO4 . 2 H2O + 26 H2O � C3A . 3 CaSO4 . 32 H2O + 2 C3A + 4H2O (24) 

Ettringit řadíme do skupiny AFt fází, neboť této trisulfátové skupině může docházet k 
vzájemné substituci hlinitých a železitých iontů. Podle [Glasser, 2009] může být náhrada iontů 
realizována i iontem křemičitým za vzniku minerálu thaumasit.  

Z hlediska doby vzniku ettringitu v hydratujících silikátech rozlišujeme ettringit primární, který vzniká 
v době tuhnutí a tvrdnutí a ettringit sekundární, který vznikne až ve vyzrálém cementovém kameni. 
Vznik primárního ettringitu je cíleným jevem. Rychlého růstu tohoto minerálu se využívá pro zbrzdění 
hydratační reakce C3A, dále v případě těsnících a expanzních hmot a také k vytváření směsí 
s kompenzovaným smrštěním. Sekundární ettringit je pak obecně nechtěným a škodlivým jevem, 
neboť krystalické novotvary zvětšují svůj objem 8x až 11x [Emmons et al., 2000] a díky své expanzi 
destruují strukturu materiálu vnášením extrémních tahových sil. V anglické odborné literatuře je 
tento jev obecně označován jako DEF čili „Delayed Ettringite Formation”. Vznik sekundárního 
ettringitu může být zapříčiněn dvěma způsoby, a to při vystavení cementové matrice externímu zdroji 
síranů, anebo nevhodným složením směsi s primární produkcí ettringitu, kdy na počátku nedojde 
plnému využití všech zdrojů síranů nebo hlinitanů. Obě varianty DEF vyžadují opakovanou a výraznou 
dotaci externí vody do struktury silikátu.  

Základní charakteristiky ettringitu podle [Glasser, 2009] můžeme popsat následujícím způsobem. 
Ettringit jako doplňková složka v matrici portlandského cementu téměř nepřispívá k pevnostem, je 
ovšem, díky své tendenci k expanzi, vhodným prostředkem k zaplňování pórového prostoru při 
snižování jeho permeability. Množství ettringitu vytvořeného v cementové matrici je nutno regulovat 
obsahem (přítomností) síranů. Ettringit ve své struktuře může obsahovat 24 až 36 molekul vody, 
normálně však 26 až 32. Největšího množství molekul vody 36 dosahuje, pokud hydratuje pod vodou 
při nízké teplotě 5°C. V prostředí hydratace na vzduchu při 25°C počet vod klesá na 30 až 32. Při 
poklesu pod 30 molekul vod začíná struktura minerálu kolabovat.  

Vzniklý ettringit má tendenci za přítomnosti nezreagovaného C3A a vody přecházet na monosulfát 
podle rovnice 25 [Štenko, 2012]. 

                             C3A.3CaSO4.32H2O + 2C3A + 4H2O � 3(C3A.CaSO4.12H2O), (25) 

                                          ettringit                                                  monosulfát 

Podle [van Breugel, 1991] je objem, který zaujímá monosulfát 2,5x menší, než zaujímal původní 
ettringit.  

1.2 Směsi s cílenou počáteční expanzí 

U běžných betonů a malt pojených čistě cementy portlandského nebo hlinitanového typu dochází při 
hydratačním procesu a následném zrání prakticky pouze k redukci objemu, tedy ke smršťování. 
Stavitelská praxe si ovšem vyžaduje betony a malty schopné cílené počáteční expanze. K vytvoření 
počáteční expanze může být, podle [Collepardi, 2009], využíváno vniku krystalických novotvarů 
ettringitu nebo dalších AFt fází a dále hydroxidů vápenatého či hořečnatého. Hydratující směsi 
schopné počátečního nabývání na objemu lze obecně dle jejich využití a intenzity expanze rozdělit 
podle [Štenko, 2012] do následujících 4 kategorií. 

1. rychle-tuhnoucí materiály - Intenzivní vznikem ettringitu je pouze urychleno tuhnutí a 
tvrdnutí směsi. Typickým využitím je příprava rychlých opravných hmot. 

2. expanzní materiály - Expanze je využíváno pro utěsnění těsnění prasklin či prostupů. Jsou 
známi i malty používané pro cílené odtrhávání bloků hornin. 
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3. materiály s kompenzovaným smrštěním - Expanze je využíváno pro potlačení následných 
smršťovacích procesů. Cílem je vytvoření hydratující hmoty s nulovou výslednou hodnotou 
smrštění.  

4. „self-stressing“ materiály - Jedná se o materiály schopné vytvoření vlastního hydratačního 
předpětí. 

1.2.1 Samonivelační podlahové hmoty s kompenzací smrštění  

Tato práce je ve své praktické části věnovaná podlahovým samonivelačním materiálům 
s kompenzovaným smrštěním založeným na tvorbě ettringitu, proto bude další text převážně 
zaměřen na 3. kategorii expanzních hydratujících směsí a dále budou popisovány pouze vlastnosti 
směsí produkující svou hydratací tento minerál. 

Podstatou směsí s kompenzovaným smrštěním je docílení, pomocí vhodného poměru pojiv a dávek 
aditiv, počáteční kontrolované krystalické expanze ettringitu, která v ideálním případě plně eliminuje 
následné smrštění vysycháním a další smršťovací procesy. Na obrázku 8 je znázorněn typický průběh 
délkových horizontálních změn směsi s kompenzovaným smrštěním. Konkrétně se jedná o 
podlahovou stěrku s převahou portlandského cementu. Průběh relativního délkového přetvoření je 
naměřen metodou rozlivu v tenké vrstvě s laserovými čidly při tloušťce vrstvy 5mm v laboratorních 
podmínkách při možnosti volného smrštění. Počátek tuhnutí byl stanoven Vicatovým přístrojem. 

 

Obrázek 8: Průběh horizontálního relativního přetvoření pro cementové samonivelační stěrky s kompenzací 
smrštění [Bühler, Zurbriggen, 2012] 

Po vylití směsi do formy před počátkem tuhnutí dochází k plastickému smrštění vlivem odparu 
z povrchu a navíc je tato objemová redukce způsobena chemickým smrštěním a rozpouštěním 
pojivových složek. Určitou dobu po počátku tuhnutí dochází k prudké produkci primárního ettringitu, 
což zapříčiňuje výraznou expanzi přesahující původní rozměr směsi. Směs během velmi rychlého 
tvrdnutí dosahuje vysokého stupně hydratace. Po tomto rychlém vysycení hlinitanů a sádry, což je 
reprezentováno nevyšším vrcholem expanze, dojde k okamžitému, ale pozvolnému projevu 
smršťování vysycháním. Po vyschnutí na vlhkostní úroveň okolního vzduchu se nově vytvořená vrstva 
materiálu v krátké době stává objemově stabilní a již se nesmršťuje.  

Principu kompenzace smrštění se využívá k prevenci vzniku trhlin při provádění velkých podlahových 
ploch bez dilatačních spár nebo ploch se sníženým počtem dilatačních spár ve srovnání s materiály 
bez kompenzace smrštění.  

Z hlediska aplikačního se jedná o podlahové samonivelační stěrky (max. zrno do 0,6mm, aplikační 
tloušťka 4-8mm, bez dilatačních spár) a podlahové samonivelační potěry (max. zrno do 40mm, 
aplikační tloušťka 15-60mm, se sníženým počtem dilatačních spár) [Štenko, 2012]. Materiály jsou 
klasifikovány normou ČSN EN 13813. Z hlediska pojivové báze se jedná o směsi s převahou 
cementových pojiv (OPC, CAC a C$A cement) v kombinaci s menšinovým zastoupením sádrového 
pojiva. Tyto koncepce jsou alternativou a konkurencí k podlahovým stěrkám a potěrům na bázi čistě 
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sádrových (anhydritových) pojiv. Směsi na bázi sádrových pojiv a jejich objemové změny však nejsou 
obsahem řešení této disertační práce.  

Podlahové samonivelační stěrky jsou vždy aplikovány jako sdružené s podkladem, se kterým při 
rychlé hydrataci vstupují do silového spolupůsobení. Toto sdružení významně ovlivňuje průběh 
objemových změn a případný rozvoj trhlin. Stěrky se používají jako vyrovnávací vrstva pro pokládku 
finálních vrstev podlah. Stěrky vyšších pevnostních tříd s vyšším obsahem redispergovatelných 
polymerů se používají jako finální vrstva podlahy [Štenko, 2012]. Mezi podklad (většinou cementové 
mazaniny nebo betony) a stěrku se vždy nanáší tenká penetrační vrstva. 

Podlahové samonivelační potěry při své tloušťce již mohou plnit funkci statickou. Používají se buď, 
podobně jako stěrky, sdružené s podkladem (vázané smrštění) nebo jsou oddělené fólií od podkladu 
(volné smrštění) anebo jsou využity do konstrukcí plovoucích podlah a pro zalívání rozvodů 
podlahového vytápění. V těchto posledních dvou jmenovaných použitích jsou oddělené folií a 
tepelnou izolací od podkladu. Při tomto konstrukčním uspořádání dochází k volnému smrštění se 
sníženým odvodem hydratačního tepla do podkladu. Při aplikaci samonivelačních stěrek i potěrů se 
vždy vkládá kolem zdí měkká horizontální dilataci umožňující vrstva. Aplikační detaily a požadavky na 
tyto hmoty jsou velmi přehledně a podrobně rozpracovány v disertační práci [Štenko, 2012].  

1.2.2 Pojivové koncepce samonivelačních stěrek s kompenzací smrštění  

Tabulka 13: Přehled pojivových koncepcí cementových samonivelačních podlahových materiálů (s doplněním 
převzato z [Štenko, 2012]) 

Symbolické 
značení 

pojivového 
systému 

Skladba pojivového systému 
Obvyklé nebo 

doručované poměry 
mísení 

Hlavní zdroj 
Al3+ pro vznik 

ettringitu 

CAC–OPC–C$Hx 

„M“ 

- hlinitanový cement CAC 
- portlandský cement OPC 

- sádra, anhydrid C$HX 

s majoritou OPC: 
OPC/CAC/C$HX 

55/25/20 CA z CAC 
C3A z OPC s majoritou CAC: 

CAC/OPC/C$HX 

60/10/30 

C$A–OPC-C$Hx 

„K“ 

- kalcium-sulfoaluminátový slínek 
C$A 

- portlandský cement PC 
- sádra, anhydrid C$HX 

ternární: 
OPC/C$A/ C$HX 

86/7/7/ C4A3$ kleinit 
z C$A slínku pseudobinární: 

OPC/(C$A: C$HX=3:1) 
2/1 

CA–C$HX 
- kalcium-aluminátový slínek CA 

- sádra, anhydrid C$HX 
CA/ C$HX 

2/1 
C12A7 mayenit 

z CA slínku 

PC- C$HX 

„S“ 

- portlandský cement se zvýšeným 
obsahem trikalcium aluminátu PC 

- sádra, anhydrid C$HX 

PC/ C$HX 

9/1 
C3A z PC 

Pro praktické vytváření cementových samonivelačních stěrek a potěrů s kompenzací smrštění 
založenou na počáteční expanzi ettringitu se v současnosti nejčastěji využívají 4 pojivové koncepce, 
které se od sebe vzájemně liší zdrojem Al3+ iontů a vzájemným poměrem pojiv.  

Historii expanzních směsí s produkcí primárního ettringitu a podrobnostem poměrů pojiv a aditiv se 
podrobně zabývá disertační práce [Štenko, 2012], ze které tato práce přejímá složení čtyř 
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samonivelačních expanzních hmot. Každá z těchto hmot reprezentuje jednu z pojivových koncepcí 
popsaných v tabulce 13. 

V následujícím textu budou popsány detaily k jednotlivým koncepcím s důrazem na koncepci CAC–
OPC–C$Hx, která je při provádění podlahových cementových samonivelačních stěrek v současnosti 
nejrozšířenější. 

1.2.2.1 Koncepce CAC-OPC-C$Hx 

Tato ternární koncepce je založena na směsi hlinitanového cementu s majoritním zastoupením 
kalcium aluminátu s portlandským cementem a zdrojem síranu vápenatého (vhodným typem sádry 
nebo anhydridu). Americká norma ASTM C 845 koncepci nazývá jako „Type M expansive Cement“. 
Podle [Odler, Colán-Subauste, 1999] lze rovnice vzniku ettringitu z této ternární koncepce zapsat 
jako: 
Hlavní zdroj Al3+ iontů z CAC  

 CA + 3 C$H2 + 2 CH + 24 H → C3A . 3 C$ . 32 H (26) 

Vedlejší zdroj Al3+ iontů z OPC 

 C3A + 3 C$H2 + 26 H → C3A . 3 C$ . 32 H (27) 

Z hlediska zastoupení složek jsou, podle [Štenko, 2012], nejčastěji doporučovány 2 poměry mísení: 

a) Majorita portlandského cementu – OPC/CAC/C$HX 55/25/20  

b) Majorita hlinitanového cementu – CAC/OPC/C$HX 60/10/30  

Poměry mísení složek této koncepce jsou obecně složitým problémem, neboť každá změna 
vzájemných poměrů má zcela zásadní vliv na výsledné pevnosti, rychlost tuhnutí a velikost 
objemových změn. Na obrázku 9 jsou vyobrazeny počátky tuhnutí v minutách pro kombinaci pojiv 
CAC-OPC-anhydrid. Při vzájemném mísení všech tří složek se počátek tuhnutí několikanásobně 
snižuje až do řádu několika minut. Podobně problematická je i situace v případě dosažených 
tlakových pevností po 24 hodinách ilustrovaná na obrázku 10.  

  

Obrázek 9: Ternární diagram počátku tuhnutí [min] pro 
směsi pojiv OPC-CAC-C$ [Calucem, 2010] 

Obrázek 10: Ternární diagram tlakových pevností po 
24 hodinách [MPa] pro směsi pojiv OPC-CAC-C$ 

[Calucem, 2010] 

Pokud by byl k dispozici i trojúhelník zachycující vzájemné poměry složení ve vztahu k objemovým 
změnám po 24 hodinách, byl by ze všech tří grafů nejkomplikovanější, neboť by kombinoval 
hydratační smršťování čistých OPC a CAC, přirozenou expanzi nově vznikajícího čistého sádrovce a 
potom expanzní schopnost směsi při různém zastoupení všech tří složek. Takovýto graf by navíc 
musel být minimálně ztrojen a to pro uložení hydratující směsi pod vodou, v prostředí nasyceného 
vzduchu a na vzduchu o běžné vlhkosti. To vše by bylo platné pouze při konstantní teplotě okolí.  
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Průběh expanse systému OPC-CAC-C$H0,5 byl zkoumán ve studii [Evju, Hansen, 2000]. Byla měřena 
velikost expanze a intenzita odrazu jednotlivých minerálů při rentgenové difrakční analýze 
kontinuálně během 8 hodin hydratace směsi. K experimentu byla použita směs sestávající 
z hlinitanového cementu s převahou CA (50%), portlandského cementu (25%) a β-hemihydrátu 
(25%). Hydratace proběhla za laboratorní teploty při 100% relativní vlhkosti vzduchu. Výsledky 
přehledně uvádí graf na obrázku 11. Ihned po smísení s vodou můžeme pozorovat rychlou přeměnu 
hemihydrátu na dihydrát a velmi rychlý vznik ettringitu z rozpustnějšího hemihydrátu v kombinaci s 
CA a C3A. Během první hodiny, tedy během doby tuhnutí se vznik ettringitu stupňuje a je pro něj 
spotřebováván dihydrát. Po hodině a půl nastává počátek tvrdnutí, což je spojeno s intenzivní expanzí 
a akcelerovanou produkcí ettringitu. Tato akcelerace je způsobena výdejem hydratačního tepla. Po 
třech hodinách je produkce ettringitu ukončena, neboť byly spotřebovány zdroje síranů. Zbývající CA 
reaguje za vzniku C2AH8.  

 

Obrázek 11: Vývoj mineralogického složení a expanze směsi OPC-CAC-C$H0,5 [Evju, Hansen, 2000] 

1.2.2.2 Koncepce C$A–OPC–C$Hx 

Koncepce je založena kombinaci kalcium-sulfo-aluminátového slínku v kombinaci s portlandským 
cementem a zdrojem síranu vápenatého. Podle americké ASTM C 845 je tato koncepce nazývána jako 
„Type K expansive Cement“.  

V knize [Collepardi, 2009] se uvádí jako nejčastěji používané expanzní činidlo používané v technologii 
betonu slínkový minerál C4A3$ nazývaný jako Kleinův komplex, který je právě dominantní součástí 
C$A slínku. Jeho expanzní účinek je založen na produkci primárního ettringitu podle rovnice: 

 C4A3$ + 6 C + 8 C$ + 96 H → 3 C3A . 3 C$ . 32H (28) 

Kleinův komplex byl objeven již v šedesátých letech dvacátého století prof. Kleinem ve Spojených 
státech jako modifikace slínku portlandského cementu.  

V literatuře najdeme i další varianty vzniku ettringitu z Kleinova komplexu podle [Mehta, Monteiro, 
2013], [Štenko, 2012] a [Odler, Colán-Subauste, 1999]: 

 C4A3$ + 8 C$ + 6 CH + 90 H → 3C6A$3H32 (29) 

 4CaO.3Al2O3.CaSO4+2(CaSO4.2H2O)+31H2O→3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O+2Al(OH)3 (30)  

 C4A3$ + 8 C$H2 + 6 CH + 74 H → 3C3A.3C$.32H (31)  

Pro použití do samonivelačních stěrek jsou doporučovány vstupní složky OPC/C$A/C$HX v poměru 
86/7/7. Alternativně může být využito premixu C$A slínku s anhydridem, který je vyráběn v poměru 
3:1. Tento premix je pak do finální směsi zkombinován s portlandským cementem v poměru 1/2 
[Štenko, 2012]. Detaily k této koncepci lze nalézt taktéž v [Štenko, 2012]. 
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1.2.2.3 Koncepce C12A7 - C$Hx 

Tato binární koncepce je založena na kalcium-aluminátovém slínku s majoritou C12A7 v kombinaci se 
zdrojem síranu vápenatého. Vznik ettringitu z mayenitu a anhydridu lze zapsat podle [Štenko, 2012] 
následující rovnicí: 

 12CaO.7Al2O3 + 12CaSO4 + 137H2O → 4(3CaO.Al2O3.3CaSO4 .32H2O) + 6Al(OH)3 (32) 

 

Obrázek 12: Vliv poměru anhydritu a slínku Ternal EV na průběhy objemové změny směsi [Kerneos, 2012] 

Poměry mísení dvou hlavních složek naznačuje výrobce tohoto slínku v [Kerneos, 2012]. Graf na 
obrázku 12 zachycuje průběh a velikost expanze při smísení anhydridu se slínkem s majoritou C12A7 v 
poměru 1, 0,75 a 0,5. Poměr 0,5 zajišťuje rychle proběhnuvší mírnou expanzi používanou pro 
kompenzaci smrštění samonivelačních stěrek. Poměr 0,75 představuje zvýšenou kontrolovanou 
expanzi a navýšení zastoupení anhydritu do poměru složek 1 zapříčiní dlouho probíhající vysokou 
produkci primárního ettringitu a s tím spojenou expanzi.  

1.2.2.4 Koncepce PC s vysokým obsahem C3A - C$Hx 

Poslední koncepce vychází z obsahu C3A z portlandského cementu a ze zdroje síranu vápenatého v 
podobě sádry či anhydridu. Podle americké ASTM C 845 je koncepce nazývána jako „Type S expansive 
Cement“. Tento cement je vyráběn se zvýšeným obsahem C3A ve srovnání s normálním portlandským 
cementem. Stejně tak je přidána odpovídající zvýšená dávka sádrovce [Štenko, 2012]. Produkce 
ettringitu z C3A probíhá podle rovnice 24. Tento druh expanzního cementu je nejméně využívanou 
koncepcí díky špatné kontrolovatelnosti expanzního procesu, který má tendenci probíhat velmi 
dlouhodobě již v zatvrdlé matrici, která tvořena převážně C-S-H gelem [Odler, Colán-Subauste, 1999]. 

Do této práce je z [Macháňová, 2012] převzata zkušební směs samonivelační stěrky na bázi 
portlandského cementu s normálním obsahem C3A, α-sádry a vysokopecní granulované strusky. 
Zdrojem kalcium aluminátů je zde portlandský cement a jako dodatečný zdroj struska. Tyto jsou 
pojiva dávkovány k sádře v poměru 9/1, viz složení zkoumaných stěrek v kapitole 6.1.3. Tato zkušební 
směs je koncipována jako nízkonákladová alternativa k používaným samonivelačním podlahovým 
hmotám na bázi čistě sádrového pojiva [Štenko, 2012].  

1.2.3 Vlivy na kvantitu a kvalitu počáteční ettringitové expanze 

Kvantita a kvalita primární ettringitové expanze, respektive expanze AFt fází, je vysoce komplexní a 
složitou problematikou. Fundovaný popis těchto synergických reakcí přesahuje rámec zde 
prezentované práce. Pro zájemce lze doporučit knihu [Odler, 2000], kde je tématika kvantity a kvality 
ettringitové expanze široce rozpracována. Přesto lze uvést základní výčet vlivů, které zásadně mění 
velikost expanze a její průběh v čase, mění druh a kvalitu vznikajících AFt fází a také mohou zapříčinit 
to, že k rozměrové expanzi hydratující směsi vůbec nemusí dojít. Za základní vlivy lze považovat: 1) 
vzájemný poměr pojiv, 2) druh zdroje Al3+ iontů, 3) druh zdroje síranu vápenatého, 4) typ a délka 
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vlhkostního ošetřování, 5) teplota okolí, 6) stádium hydratace, ve kterém dochází ke vzniku 
ettringitu, 7) obsah a druh aditiv. 

Vzájemný poměr pojiv byl diskutován v předcházejících kapitolách o pojivových koncepcích směsí s 
počáteční expanzí ettringitu. Studii na téma zdroje Al3+ iontů a zároveň vlivu vlhkostního ošetřování 
provedl Odler a Colán-Subauste. Podle této studie je tempo tvorby ettringitu a expanze s ní spojené 
silně závislé na zdroji Al3+. Přičemž míru rozpouštění Al3+ iontů ze zdroje hlinitanu považují za řídící 
faktor ovlivňující průběh reakce. Velikost expanze je také přímo závislá na podmínkách ošetřování při 
hydrataci. Přičemž s rostoucím množstvím vlhkosti, které si ettringit při svém vzniku může vzít z okolí, 
narůstá i velikost expanze. Nicméně je prokázáno, že některé cementové systémy dokáží výrazně 
expandovat i v prostředí, kde jsou vystaveny vysychání [Odler, Colán-Subauste, 1999].  

  

Obrázek 13: Průběhy expanze směsi CA a C4A3$ se sádrou při 
různých uloženích [Odler, Colán-Subauste, 1999] 

Obrázek 14: Průběhy expanze směsi C3A se 
sádrou při různých uloženích [Odler, Colán-

Subauste, 1999] 

Odler a Colán-Subauste, v rámci své studie provedli výzkum na pastách s primární produkcí ettringitu 
s různými zdroji hlinitých iontů v kombinaci se sádrou, přičemž molární poměr oxidů Al2O3 a SO3 byl u 
všech směsí konstantní na hodnotě 1/3. Každá směs byla tedy koncipována tak, aby bylo získáno 30% 
ettringitu z hmotnosti celé směsi při teoreticky plné hydrataci. Zbytek pasty tvořil C3S, byl použit 
vodní součinitel 0,4. Test byl proveden na tělesech 10x10x60mm. Sady vzorků byly dlouhodobě 
uloženy v prostředí vápnem nasycené vody (voda), 100% relativní vlhkosti (vlhký vzduch) a ve 
vzduchu vysušeném pomocí silikagelu (suchý vzduch). Měření probíhala při teplotě 20°C. Část 
výsledků této studie zobrazují grafy na obrázcích 13 až 15. 

Ve vodním uložení nejrychleji probíhala expanze ettringitu z CA, C4A3$ a AFm. Tyto vzorky se během 
méně než jednoho měsíce roztrhali vlivem přílišné expanze (obrázek 13). Výrazně pomalejší expanzi 
vykazovaly vzorky z C3A, avšak expanzi u této pasty bylo možné zaznamenat ještě po uplynutí 
několika měsíců od záměsi a k rozpadu došlo až po 6 měsících (obrázek 14). Na vzorcích z C4AF byly 
viditelné trhliny zpozorovány až po roce. Při uložení na vlhkém vzduchu všechny vzorky vykazovaly 
podobnou tendenci k expanzi jako při vodním uložení, ačkoliv s poněkud menší mírou. K rozpadu 
všech vzorků došlo do 1 roku. Při uložení na suchém vzduchu došlo k expanzi pouze dvou vzorků. A to 
vzorků vytvořených z CA a C4A3$ (obrázek 13). V grafu na obrázku 15 je popsána závislost velikosti 
expanze na hmotnostním množství vytvořeného ettringitu. Z výsledků je zřejmé, že schopnost 
ettringitu expandovat není jednotná a výrazně se liší množství ettringitu potřebné k dosažení stejné 
expanze při použití různých zdrojů Al3+. Pro dosažení stejné expanze musí vzniknout největší množství 
ettringitu z CA a C4A3$ a nejméně z C3A [Odler, Colán-Subauste, 1999]. 
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Obrázek 15: Vztah množství vzniklého ettringitu a velikosti expanze směsi pro různé zdroje hlinitanových iontů 
při uložení trámečků na vlhkém vzduchu [Odler, Colán-Subauste, 1999] 

Ke třetímu vlivu, tedy ke zdroji síranu vápenatého, lze obecně konstatovat, že také druh zdroje síranu 
vápenatého při stejném dávkování významně ovlivňuje velikost expanze. Štenko ve své disertační 
práci [Štenko, 2012] prezentuje výzkum, ve kterém byl řešen právě vliv typu použitého zdroje síranu 
vápenatého na velikost expanze ve směsi s pojivem s dominancí C12A7. Z výsledků měření plyne, že 
větší expanze je obecně dosahováno při použití anhydridů. Velikost expanze může být až 
dvojnásobná než v případě použití stejné dávky hemihydrátu. Nicméně s i různými druhy anhydridů, 
syntetických či přírodních, je dosahováno různých velikostí expanze, přičemž použití některých typy 
anhydridů vede ke stejné expanzi jako použití hemihydrátu. Je zřejmé, že pro dosažení vzájemně 
porovnatelných výsledků je nutné pracovat se stejným zdrojem síranu vápenatého.  

Vliv teploty a zároveň vliv druhu zdroje síranu vápenatého na hydrataci systému OPC/CAC/C$HX byl 
zkoumán ve studii [Xu et al., 2012]. Pro experimenty byl použit vzájemný poměr složek 77,5/15/7,5 
při vodním součiniteli 0,5. Zkušební tělesa 40x40x160mm byla uložena při relativní vlhkosti vzduchu 
60% za teplot 0, 5, 10 a 20°C. Z výsledků studie lze pro oba typy zdroje síranů prokázat, že s rostoucí 
teplotou se zkracuje počátek i konec tuhnutí. Tlakové a ohybové pevnosti po 28dnech při použití 
anhydridu dosahovali maxima při 10°C, naopak u hemihydrátu korespondovalo zvýšení pevností se 
zvýšením teploty. Studie dále poukazuje na zcela odlišné průběhy obsahu ettringitu a morfologie 
krystalů ettringitu vzniklých při použití z různého zdroje síranů a při různé teplotě. 

Na to, zda k expanzi dojde a kdy k ní dojde, mají značný vliv aditiva a to zejména retardéry tuhnutí, 
které mohou její realizaci odložit, snížit, či zcela eliminovat. Vliv retardéru, konkrétně kyseliny vinné, 
je více diskutován v kapitole 6.1.2 této práce. Dobu vzniku ettringitu komentuje Odler. Pro navození 
expanze je nezbytné, aby hlavní část ettringitu vznikla až po době tuhnutí. Tedy v době, kdy už je 
dosaženo dostatečné tuhosti pro přenos expanzivního napětí od krystalizace ettringitu [Odler, 2000]. 
Vzniká-li ettringit před dobou tuhnutí, signifikantní expanzi nezpůsobí. Příkladem je vznik ettringitu 
v portlandském cementu sloužící k brždění hydratace C3A. Naopak příliš opožděný vznik destruuje 
zatvrdlou strukturu cementového kamene. 

1.2.4 Trvanlivost materiálů na bázi počáteční expanze ettringitu 

Ve své disertační práci M. Štenko doslovně uvádí: „U samonivelačních stěrek na bázi směsného 
hydraulického pojiva s obsahem sádry (s účelovou tvorbou ettringitu) může při jejich nevhodné 
pojivové skladbě, dojít působením vody na vytvrzenou stěrku k dodatečné tvorbě ettringitu, 
doprovázené objemovým nárůstem, vedoucím v některých případech až k úplné destrukci stěrky“ 
[Štenko, 2012]. Z těchto důvodů se u koncepcí typu CAC–OPC–C$Hx a C$A–OPC–C$Hx často používá, 
namísto běžného portlandského cementu, cement síranuvzdorný se sníženým obsahem C3A.  

Při zvýšeném obsahu zdroje síranu vápenatého nebo při předávkování retardérem, může při 
provlhnutí a opětovném vysušení pojivových past výše zmíněných koncepcí dojít k povrchové 
krystalizaci ettringitu. Výkvěty ettringitu byly identifikovány metodou RDA autorem. 
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Ettringit, jakožto hlavní nositel pevnosti materiálů na bázi počáteční expanze ettringitu, je velmi 
citlivý na zvýšenou teplotu, při které může přicházet o velké množství vody, které má obsažené ve 
svých krystalech. Zhou a Glasser prováděli testy stability ettringitu při stálém tlaku vodní páry a 
zahřívání s výdržemi z 20 na 120°C. Ettringit při tomto zahřívání postupně přechází z obsahu 32 vod 
v molekule na obsah 10 až 13 vod. Při chlazení v uzavřeném prostředí dochází k opětovné 
rekrystalizaci s hysterezním posunem. Při tlaku vodní páry 6 mmHg (800 Pa) docházelo k výraznému 
rozkladu při 50°C. V tlaku 35 mmHg (4666 Pa) vykazoval ettringit rozklad při 75°C. Tlak 75 mmHg 
zabezpečil stabilitu do 85°C a při 400 mmHg se ettringit výrazně rozkládal až při 105°C. Podrobně ke 
křivkám termického rozkladu v [Zhou, Glasser 2001]. S ohledem tento test lze konstatovat, že 
ettringitové materiály by se neměli dlouhodobě či trvale vystavovat teplotám nad 50°C za běžných 
podmínek tlaku vodní páry. Po překročení limitu hrozí popraskání až destrukce materiálu.  

V rámci diplomové práce [Macháňová 2012] bylo provedeno testování trvanlivosti samonivelačních 
stěrek s kompenzovaným smrštěním. Jedná se o stěrky o zcela shodném složení, jako stěrky, které 
jsou předmětem měření a modelování objemových změn v této disertační práci. I značení jejich 
materiálových koncepcí se v obou pracích shoduje a je následující: červeně C12A7+α-sádra, zeleně 
C4A3$ + anhydrid + OPC, žlutě CAC + α-sádra + OPC, modře OPC+α-sádra. Macháňová zkoumala vliv 
klimatického zatížení na mechanické pevnosti a přídržnost vyzrálých stěrek k betonovému podkladu. 
Část z jejích výsledků je zobrazena v grafech na obrázku 16 a 17.  

  

Obrázek 16: Pevnost v tlaku [MPa] samonivelačních 
stěrek st I až st IV po klimatickém zatížení 

[Macháňová, 2012] 

Obrázek 17: Přídržnost k podkladu [MPa] 
samonivelačních stěrek st I až st IV po klimatickém 

zatížení [Macháňová, 2012] 

Stěrkové materiály byly, po 28 dnech zrání v laboratoři, vystaveny vždy jednomu z druhů 
klimatického zatížení: a) 21 dní uložení ve vodě, b) 14 dní sušení při 70°C, c) 50 zmrazovacích cyklů. 
Snížení pevností a přídržnosti je vztaženo k vlastnostem stěrek bez klimatického zatížení. Uložení ve 
vodě snížilo tlakové pevnosti stěrek o 1/3 a přídržnosti o více než polovinu. Přičemž uložení ve vodě 
vedlo k rozpadu stěrky st IV. Sušení snížilo pevnosti v tlaku pouze v řádu jednotek procent všem 
stěrkám. Přídržnosti se také příliš snížili s výjimkou stěrky st III, která prakticky o přídržnost přišla. 
Zmrazovací cykly vedly k rozpadu stěrek st II a st IV, ale znatelně poškodily i stěrky st I a st III. 

Při řešení této disertační práce bylo také pozorováno popraskání zkušebních trámečků stěrky st I 
během pokusného sušení vzorků všech stěrek při 105°C. Kombinací třídenního sušení při 65°C a 
následným kontaktem zkušebních trámečků s kapalnou vodou došlo k rozpadu stěrky st II a později i 
rozpraskání stěrky st I.  

Kromě vlivů teploty a vlhkosti je stabilita ettringitových krystalů též podmíněna vhodnou zásaditostí 
prostředí. V literatuře je uváděna stabilita ettringitu v rozmezí hodnot pH 10,7 až 12,6 a to v závislosti 
na koncentraci síranových iontů [Hampson, Bailey, 1982].  
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2 Teorie objemových změn hydratujících silikátů a metody jejich 
měření  

2.1 Objemové změny hydratujících silikátových směsí 

Problematika objemových změn hydratujících malt a betonů je provázána s velice širokým spektrem 
vlivů, které mění jejich velikost, charakter i průběh v čase.  

Sklony materiálů na bázi silikátových pojiv k objemovým změnám jsou obecně dány především 
složením. Rozhodující je typ pojiva a dávka pojiva a s tím spojený druh a kvantita hydratačních 
produktů. V případě kombinací pojiv, například u směsí s účelovou tvorbou ettringitu, má rozhodující 
roli vzájemný poměr zastoupení pojiv. Jemně mletá pojiva s vysokým měrným povrchem mají 
obecně větší tendenci ke smršťování, ke kterému napomáhá i přítomnost dalších jemných podílů 
kameniva, latentně hydraulických a pucolánových látek ve složení směsi.  

Dalším faktorem složení směsi je zastoupení kameniva, tedy poměr + %⁄ . Přičemž s rostoucím 
poměrem + %⁄  obecně klesá tendence ke smršťování malt a betonů, neboť skelet kameniva blokuje 
dilatace cementové matrice. Neméně důležitý je i typ použitého hutného či lehkého kameniva a jeho 
granulometrická křivka. Spolu se zastoupením kameniva je zásadním faktorem složení směsi vodní 
součinitel $ %⁄ . Lze obecně konstatovat, že s klesajícím vodním součinitelem má hydratující silikát 
k dispozici méně vody pro výpar a tím i méně hmoty, o kterou by zmenšil svůj objem a zvýšil 
pórovitost. Taktika výrazného snižování dávky vody pomocí superplastifikátorů ovšem naráží na 
fenomén autogenního smršťování cementů a tento významný jev bude diskutován dále v textu.  

Speciální pozornost si zaslouží použití modifikujících přísad, jako jsou retardéry a akcelerátory 
hydratační reakce, přísady zajišťující retenci vody, odpěňovače, provzdušňovadla, polymerní pojiva a 
další aditiva. Celou významnou kapitolou jsou látky přidávané do směsi s cíleným záměrem změnit 
objemové chování. Jedná se o prosti-smršťovací přísady, rozptýlenou vláknitou výztuž apod. Do této 
kategorie může spadat i technika vnitřního ošetřování pomocí supersorpčních polymerů, případně 
přidávání mikro-kapslí s opožděným uvolňováním aditiv, např. retardačního přípravku v případě 
přehřívání směsi. 

Z výše uvedeného přehledu vlivů je zřejmé, že už pouze problematika složení malt a betonů ve vztahu 
k objemovým změnám nebývale rozsáhlá. Nicméně, složení směsi je pouze jednou stranou mince, 
která determinuje vlastnosti hydratujících malt a betonů. Druhou polovinou problému jsou 
klimatické okrajové podmínky, kterým je hydratující silikát vystaven v době svého tuhnutí a tvrdnutí 
a dále potom ve vyzrálém stavu, kdy hydratační reakce je již jen velmi pozvolná. V době tuhnutí a 
tvrdnutí můžeme okolní klimatické podmínky cíleně modifikovat. Mluvíme o tzv. ošetřování směsi. 
Obecně řečeno, cílem ošetřování je zajistit silikátu ideální prostředí hydratace, anebo alespoň 
odstranit klimatické extrémy, které by mohli silikát nevratně poškodit. Ovlivňujeme zejména 
intenzitu vlhkostní výměny mezi směsí a okolím a dále rozložení teploty v ošetřované konstrukci. Do 
faktorů ovlivňujících objemové změny je nutno zahrnout i geometrii konstrukce a tedy i poměr 
jejího objemu k povrchu. V souvislosti s geometrií nelze nezmínit druh, množství a rozmístění 
výztuže, které také významným způsobem blokuje a ovlivňuje průběhy hydratačních i pohydratačních 
objemových změn v případě armovaných konstrukčních prvků. Tato specifická oblast objemových 
změn ovšem nebude v práci, s ohledem na její zaměření, diskutována a pozornost bude věnována 
pouze materiálům prostým a nearmovaným.  

Ve vyzrálém stavu se již významně nemění mikrostruktura silikátů tvorbou hydratačních produktů 
z původních slínkových minerálů. Přicházejí proto na řadu degradační procesy, které jsou ve většině 
případů spouštěny klimatickým zatížením, vysokým obsahem vlhkosti a přítomností škodlivin. 
Škodliviny se mohou dostat do silikátu se vstupními surovinami anebo se dostávají na povrch a do 
pórového systému z vnějšího prostředí. Škodliviny z externích zdrojů jsou nejčastěji ve formě 
agresívních plynů nebo jako kapalné látky. Výsledkem jejich přítomnosti jsou například jevy známé 
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jako karbonatace betonu, napadení sírany a další typy rozpínání. Všechny tyto procesy jsou spojeny 
se vznikem trhlin, změnou pórovitosti i vnějšího objemu silikátů. 

Celou kapitolu objemových změn přináší mechanické zatěžování konstrukcí z malt a betonů 
prostřednictvím vnějšího zatížení. V těchto oblastech se při analýze deformací nevyhneme použití 
znalostí stavební mechaniky a z materiálového hlediska budeme muset brát v potaz jev creepu, který 
vyplývá z viskózní podstaty cementových materiálů. Je třeba zdůraznit, že vnější napětí vnášená do 
mikrostruktury silikátu nemají pouze mechanický účinek. Tato napětí významně ovlivňují i synergie 
transportních jevů v pórovém systému. Materiál pod vnějším zatížením např. vykazuje jiné 
charakteristiky šíření vlhkosti a rozpuštěných solí v pórovém systému. V maltových a betonových 
tělesech v plastickém, tvrdnoucím i vyzrálém stavu samozřejmě také dochází k lokálním i globálním 
změnám teploty a vlhkosti. Z fyzikálního hlediska je můžeme popsat například pomocí koeficientu 
teplotní či vlhkostní roztažnosti. Změna teploty a obsahu vlhkosti obecně vyvolává objemové změny, 
které se při vysokých gradientech nebo na rozhrání materiálů či nehomogenních vrstev mohou stát 
nezanedbatelnými. 

V následujících kapitolách budou rozděleny druhy objemových změn, které jsou typickým 
doprovodem pro hydratační procesy betonů, malt a past na bázi silikátových pojiv. Autor se pokusí o 
shrnutí nejzásadnějších poznatků o fyzikálních a chemických příčinách těchto změn a o nastínění vlivů 
na jejich velikost.  

2.1.1 Rozdělní a vyjádření objemových změn 

2.1.1.1 Fyzikální vyjádření změny délky a objemu  

V této práci i v technické praxi jsou objemové změny vyjadřovány pomocí délkového relativního 
přetvoření ε, které je také použito pro definici Hookova zákona. Tuto veličinu lze zapsat jako: 

 , = Δ//0  (33) 

kde je Δ/ změna délky vůči původním rozměru /0. Veličina je bezrozměrná. Ovšem může být také 
interpretována jako změna délky metrech na metr původní délky. Relativní délkové přetvoření pak 
dostává rozměr [m/m], a v tomto významu je požíváno i v celém dalším textu. V zahraniční literatuře 
se též vyskytuje veličina με nazývaná v angličtině „microstrain“, která nabývá rozměru [μm/m].  

Zbývá jen doplnit, že využívání objemových jednotek či procent je, paradoxně, při popisu objemových 
změn malt a betonů poněkud zavádějící. Tento paradox vychází z faktu, že výstupem většiny 
zavedených i alternativních metod pro stanovení volných objemových změn malt i betonů je délkový 
rozměr. A jeho přepočet na celkovou změnu objemu není jednoznačný s přihlédnutím 
k anizotropnímu chování hydratujících silikátů při těchto reálných testech (více o problematice 
anizotropie objemových změn v kapitole 6.6). Nutno podotknout, že mezi výjimky potvrzující pravidlo 
patří metoda hydrostatického vážení a stanovení chemického smrštění podle Tazawy, neboť jejich 
výstupem je jasně definovaná změna objemu v objemových jednotkách či v procentech objemu. 

2.1.1.2 Složky celkového relativního přetvoření 

S využitím značení a teorie modelování objemových změn autorů Gawin, Pesavento, Schrefler 
můžeme celkové (totální) relativní přetvoření hydratujícího silikátu v rozsahu celé jeho životnosti 
popsat následujícím vztahem 34. 

 ,121 =	 ,3456 + ,14 + ,6534 + ,3 + ,758 + ,9: (34) 

,121 je totální objemová (délková) změna vnějších rozměrů zkoumaného tělesa. Tato celková změna 
je dle rovnice 34 součtem přetvoření o původu chemickém ,3456, tepelném ,14, mechanickém ,6534, creepovém ,3, degradačním ,758 a smrštění v čerstvém plastickém stavu ,9:. 
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Do chemického přetvoření ,3456 spadá vlastní chemické smrštění, které se zpočátku projevuje jako 
záporná změna vnějších rozměrů a později jako přírůstek vnitřní kumulativní pórovitosti. V případě 
směsí s počáteční chemickou expanzí je nutno započítat také kladné přetvoření vyjadřující velikost 
krystalické expanze. 

Teplotní přetvoření ,14 je celková objemová změna způsobená teplotní roztažností nebo smrštěním 
materiálu. Uvažovány jsou vlivy hydratačního tepla, výparného i kondenzačního tepla vody i tepelná 
„komunikace“ s okolím hydratujícího tělesa. 

,6534  je objemová změna způsobená mechanickými silami působícími na skelet silikátu. Sem spadá 
účinek aplikace externího zatížení ,5,:2)7. Druhou složkou mechanického přetvoření je účinek 
smrštění vysycháním, respektive poklesu kapilárního tlaku ,;4<. Změnu kapilárního tlaku představuje 
i autogenní smrštění a hygroskopické reakce na změny relativní vlhkosti okolního prostředí. Proto ,;4< přeneseně interpretuje i tyto objemové změny. 

Creepové přetvoření ,3 je objemová změna vyvolaná viskózním dotvarováním od působení externího 
i interního zatížení, které může být vyvoláno teplotními nebo vlhkostními gradienty. 

Degradační přetvoření ,758 zahrnuje účinky dlouhodobých degradačních procesů, do kterých mohou 

spadat například jevy karbonatace, sulfatace nebo konverze hlinitanového cementu. 

V dalším textu budou výše jmenované složky celkového přetvoření popsány včetně vlivů, které mění 
jejich velikost a průběh. Podrobné analýze objemových změn, ke kterým dochází u materiálů na bázi 
CEM I a primární ettringitové expanze, jsou věnovány kapitoly 6 a 8 v praktické části této práce. 

2.1.2 Objemové změny v čerstvém stavu  

2.1.2.1 Sedání a segregace směsi 

Po záměsi, tedy uložení malty na místo aplikace či do formy dochází vlivem gravitace k celé sérii 
procesů, které mají za následek vnější objemovou změnu, zejména ve vertikálním směru. Maltová 
směs před počátkem svého tuhnutí má tendenci tzv. sedáním ve větší či menší míře zmenšit svůj 
objem a dochází při něm k následujícím jevům: 

• V po uložení a při zhutňování nebo samonivelaci uniká z čerstvé směsi vzduch, jehož 
zůstatkový obsah a distribuce ve směsi zásadně mění charakter pórovitosti vznikajícího 
konstrukčního prvku.  

• Dále můžeme zaznamenat zmenšení objemu vlivem prvotního chemického smrštění, které se 
v tomto stádiu hydratace projevuje jako vertikální sedání.  

• Při sedání v čerstvém stavu dochází k sedimentaci, čili k vertikálnímu poklesu těžších zrn 
kameniva a ke vzestupu jemných frakcí kameniva a cementové pasty. Tento jev je řízen 
Stockesovým sedimentačním zákonem.  

• Dále dochází k odmísení kameniva a záměsové vody, které se projevuje pocením 
(bleedingem). Tento jev můžeme pozorovat jako dočasný vzestup odmísené vody až na 
povrch uložené hydratující směsi. 

Souhrnně je sedimentace a odmísení nazýváno segregací. Obecně probíhá segregace ve všech 
směsích, je ovšem nutné vhodným složením zaručit její průběh v malém měřítku, bez vlivu na kvalitu 
vytvářené konstrukce. V extrémním případě může být segregace likvidační silou pro výsledné 
mechanické pevnosti a trvanlivost konstrukce. Collepardi uvádí, že jevy odmísení a sedimentace, jsou 
podporovány nedostatkem cementu a špatnou zrnitostí kameniva, zejména nedostatkem jemných 
podílů kameniva. Vhodným opatřením k zabránění segregace je použití popílku a jemně mletého 
vápence ve vysokých dávkách a dále křemičitých úletů nebo koloidní siliky v malém množství. Lze 
konstatovat, že jevy sedání a segregace jsou dány převážně nevhodným složením směsi a způsobem 
zhutnění [Collepardi, 2009]. 
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2.1.2.2 Plastické smrštění 

Kosmatka a kolektiv popisují plastické smrštění jako objemovou změnu, která se odehrává v době, 
kdy je směs stále čerstvá a nezačala tvrdnout. Obvykle je pozorována ve formě trhlinek na povrchu 
před nebo při jeho dokončování. Plastické smrštění je výsledkem působení chemického a 
autogenního smrštění v kombinaci s rychlým odparem vlhkosti z povrchu směsi, přičemž tento odpar 
převyšuje intenzitu bleedingu [Kosmatka et al., 2008].  

Pokud je odpařovaná voda nahrazena odmísenou vodou, anebo je směs vlhkostně ošetřována, 
k plastickému smrštění nedochází. Další příčinou možnou příčinou plastického smrštění je odvedení 
vlhkosti do podkladních vrstev při nízké vodní retenci čerstvé směsi. Časově je plastické smrštění 
limitováno koncem tuhnutí použitého pojiva. Po zatuhnutí je již blokováno vazebnými silami nově 
vytvořených hydratačních produktů. Plastické smrštění je též zmenšováno v případě, že se jedná o 
smrštění vázané, které je způsobené například přítomností výztuže ve směsi nebo k silným třením 
o podklad. 

Collepardi konstatuje, že plastické smrštění přímo úměrné vodnímu součiniteli směsi. Naopak jeho 
velikost se snižuje přibývajícím množstvím kameniva ve směsi, což platí i pro smrštění vysycháním 
[Collepardi, 2009]. L´Hermite popisuje experimentální stanovení vlivu obsahu cementu na plastické 
smrštění. Tělesa z betonu, malty a cementové pasty na bázi CEM I byla od čerstvého stavu vystavena 
podmínkám =)=20°C, ()=50% a >?=1m/s. Výsledné plastické smrštění těchto hmot po 24 hodinách 
udává tabulka 14. 

Tabulka 14: Vliv obsahu cementu na velikost plastického smrštění směsí na bázi CEM I [L´Hermite, 1960] 

materiál: pasta 
malta $ %⁄ =0,5; + %⁄ =3 

beton s obsahem cementu: 

500 kg/m3 360 kg/m3 200 kg/m3 

smrštění 
[mm/m] 

6,6 4,5 2,3 1,8 0,8 

Z výsledků je zřejmé, že existuje přímá úměra mezi zastoupením cementu v hydratující směsi a 
tendencí ke smrštění vysycháním a plastickým smrštěním směsi.  

Druhou stranou mince k poměrům složení směsi jsou okrajové podmínky, ve kterých se hydratace 
odehrává. Za hlavní parametry okrajových podmínek lze označit teplotu vzduchu, teplotu směsi, 
relativní vlhkost vzduchu a rychlost proudění vzduchu kolem povrchu malty či betonu. Tyto 
parametry a tedy plastické smrštění je možné kontrolovat, anebo mu lze mu zcela zabránit pomocí 
různých technik ošetřování. Techniky ošetřování budou podrobněji diskutovány v kapitole 2.1.9. 

V případě betonů je za limitní hodnotu intenzity odparu z povrchu považována hodnota vyšší než 1 
kg.m-2.hod-1 [Uno, 1998]. Po překročení tohoto limitu je beton akutně ohrožen vznikem mikrotrhlin. 
Nicméně, již překročení hodnoty 0,5 kg.m-2.hod-1 si vyžaduje pozornost a změnu podmínek 
ošetřování. U malt dochází k výraznému plastickému smrštění již při daleko nižších intenzitách 
vzhledem ke sníženému poměru + %⁄ .  

Intenzitu vypařování z odmísené vody z povrchu betonu popisuje následující rovnice [Uno, 1998]: 

 @A = 5B=3 + 18D�,E − FGB=) + 18D�,E�>? + 4� ∙ 10I� (35) 

kde @A je intenzita vypařování [kg.m-2.hod-1], =3 je teplota směsi ve °C, =) je teplota vzduchu ve °C, FG je relativní vlhkost vzduchu () v procentech/100 a >? je rychlost proudění vzduchu v km.hod-1. 
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Obrázek 18: Vliv zvýšení rychlosti proudění vzduchu na hustotu výparu z povrchu hydratující směsi 

Graf na obrázku 18 popisuje vliv rychlosti proudění vzduchu kolem povrchu hydratujícího silikátu. 
Experimentální data byla prořízena autorem za stálých podmínek =) =20°C; =3=17°C; ()=50%; a >?=0 
km.hod-1 při výparu z hydratující jemnozrnné cementové malty o tloušťce vrstvy 6mm. Při měření 
bylo prakticky vyloučeno proudění a jedná se tedy téměř o prostou difúzi vodní páry mezi tenkou 
vzduchovou vrstvičkou těsně nad povrchem silikátu a okolním vzduchem. Z grafu jasně vyplývá, že při 
zachování teplot a relativní vlhkosti samotné zvýšení rychlosti proudění vzduchu se výpar velmi 
radikálně akceleruje, proto je nutno tento parametr považovat za jeden z klíčových při měření 
objemových změn.  

2.1.2.3 Raná expanze past na bázi portlandských cementů 

Van Breugel uvádí pozorování mírných expanzních projevů u past z portlandských cementů ve velmi 
raném stádiu hydratace, respektive před koncem tuhnutí. Tento jev je nejpatrnější u past s nízkým 
vodním součinitelem $ %⁄ <0,55. U těchto past je možné naměřit expanzi do 2,7%. Pasty s vyšším 
vodním součinitelem mohou vykazovat počáteční expanzi 0,09 až 2,1%. Jev počáteční expanze je 
přisuzován tvorbě primárního ettringitu. Jiní autoři expanzi přisuzují vzniku mikrotrhlinek jež 
v materiálu vyvozují napěťové stavy vyvozující nárůst objemu. Případně je vysvětlována nabýváním 
objemu při hydrataci sférických zrn cementu.[van Breugel, 1991] 

2.1.3 Chemické a autogenní smrštění 

V knize [Kosmatka et al., 2008] je popsán koncept celkového chemického smrštění, kde toto celkové 
chemické smrštění zahrnuje chemické smrštění v čerstvém stavu a chemické smrštění během tuhnutí 
a tvrdnutí, které se projevuje nárůstem kumulativní pórovitosti. Dále do celkového chemického 
smrštění spadá efekt autogenního smrštění, jež se projevuje hlavně před zatvrdnutím směsi. Poslední 
složkou celkového chemického smrštění je sedání, které se odehrává před počátkem tuhnutí a je 
vlastně projevem chemického smrštění v čerstvém stavu. Sedání zahrnuje pokles hladiny směsi 
vlivem vyloučení odmísené vody (bleedingu). Tento koncept je schematicky vyjádřen na obrázku 19.  
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Obrázek 19: Vztah chemického a autogenního smrštění [Kosmatka et al., 2008] 

2.1.3.1 Chemické smrštění 

Vlastní chemické smrštění v případě hmot na bázi OPC je nejčastěji vysvětlováno jako výsledek 
procesu zabudovávání záměsové vody do struktury nově vznikajících C-S-H gelů a dalších 
hydratačních produktů, přičemž objem reaktantů je větší nežli objem výsledných hydratačních 
produktů. Pokles objemu produktů nalezneme jak u hydratační reakce slínkových minerálů typických 
pro portlandské cementy, tak pro cementy hlinitanové a k redukci objemu produktů dochází i 
v případě tvorby ettringitu a monosulfátu. Chemické smrštění pro případ portlandského cementu 
popisuje schéma na obrázku 20, kde s narůstajícím stupněm hydratace klesá počáteční objemové 
zastoupení záměsové vody JK  a jednotlivých slínkových minerálů ve prospěch jejich hydratačních 
produktů. Při tomto procesu dochází k snížení sumy objemů kapalné a pevné fáze při nárůstu 
vnitřního pórového prostoru (plynné fáze JL). 

  

Obrázek 20: Vývoj objemových poměrů pro pastu běžného 
portlandského cementu ($ %⁄  =0,4). [Pichler et al., 2007] 

Obrázek 21: Dlouhodobý průběh 
chemického smrštění pro pastu CEM I 

[Kosmatka et al., 2008] 

Chemické smrštění probíhá prakticky od samého smísení cementu s vodou až do úplného ukončení 
hydratačního procesu a je definováno jako snížení absolutního objemu pevné a kapalné fáze 
cementové matrice při hydrataci cementu. Na počátku hydratace spolupodílí na sedání směsi a 
plastickém smrštění, po zatuhnutí silikátu se projevuje nárůstem vnitřního kumulativního objemů 
pórů. Typický průběh chemického smrštění v čase pro pastu portlandského zobrazuje obrázek 21. 
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Chemické smrštění cementové matrice na bázi CEM I teoreticky popisuje Powersův model [Powers, 
Brownyard, 1948]. Tento model dává do vzájemného poměru objemy vstupních složek, tedy 
cementu a kapilární vody a objemy výsledků hydratace, tedy pevné gelové složky, gelové vody a 
objemu chemického smrštění. Pro případ matrice na bázi CEM I přitom vychází z předpokladů, že 
obsah nevypařitelné vody $M v plně zhydratovaném cementu je roven hodnotě $M=0,23g vody na 1g 
cementu. Obsah gelové vody v plně zhydratovaném cementu $85:	N =0,19g vody na 1g cementu. 

Chemické smrštění plně zhydratované cementové matrice je ∆P=6,4ml na 100g cementu. Powersův 
model pro matrici na bázi CEM I lze zapsat pomocí následujících pěti rovnic:  

objem chemického 
smrštění: 

PQRSTU = 0,21 − V�Γ4X7< 

 

objem kapilární 
vody: 

PQY = V − 1,31 − V�Γ4X7< 

objem gelové 
vody: 

PLY = 0,61 − V�Γ4X7< 

objem gelové 
pevné fáze: 

PLU = 1,51 − V�Γ4X7< 

objem 
nehydratovaného 
cementu: 

PQ = 1 − V�Z1 − Γ4X7<[ Obrázek 22: Powersův model pro pastu CEM I 
s vodním součinitelem 0,5 

Suma všech objemů je rovna jedné. Parametr p zohledňuje vodní součinitel směsi a je dán vztahem: 

V = $ %⁄$ %⁄ � + *N *356⁄ � 

kde objemová hmotnost vody a cementu je uvažována hodnotami *N=1000 kg.m-3 a *356=3150 
kg.m-3. Dosazení do Powersova modelu pro pastu z CEM I při $ %⁄ = 0,5 je graficky vyjádřeno na 
obrázku 22.  

K Powersovu modelu dodává [Lura et al., 2003], že chemické smrštění matrice na bázi CEM I je 
obvykle pohybuje v rozmezí 6 až 7 ml na 100g plně zhydratovaného cementu. Přičemž na této 
výsledné hodnotě se kromě reakce základních slínkových minerálů podílejí i další reakce jako je 
tvorba primárního ettringitu. Větší pozornost je však nutno věnovat chemickému smrštění HPC past, 
kde využíváno směsi portlandského cementu a mikrosliliky. [Lura et al., 2003] udává, že výsledkem 
reakce mikrosiliky s portlanditem je chemické smrštění o velikosti až 20 ml na 100g zhydratované 
mikrosiliky. 

2.1.3.2 Autogenní smrštění 

Autogenní smrštění je u portlandských cementů a jejich modifikací dlouhodobě známý jev zkoumaný 
již od počátku 20. století, např. autory Powersem a Le Chatelierem a nyní se dostává znovu do oblasti 
zájmu ve spojitosti s nástupem malt a betonů s nízkým vodním součinitel ($ %⁄  ≤ 0,4). U těchto 
materiálů se autogenní smrštění stává významnou a nezanedbatelnou složkou celkové hodnoty 
smrštění. Autogenní smrštění je možno definovat jako podmnožinu chemického smrštění. Přičemž 
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autogenní smrštění je makroskopicky pozorovatelná a měřitelná změna vnějšího objemu 
hydratujícího tělesa, jejíž velikost je výrazně menší nežli suma chemického smrštění.  

Erika Holt k definici autogenního smrštění udává, že autogenní smršťování je definováno jako 
záporná objemová změna hydratujícího silikátu, která nastává bez vlhkostní výměny mezi silikátem a 
okolním prostředím [Holt, 2001]. Fyzikální podstata autogenního smrštění není ještě zcela 
prozkoumána. Jako možné fyzikální faktory ovlivňující autogenní smrštění lze podle [Gawin et al., 
2007] považovat povrchové napětí v cementovém gelu, rozdělovací tlak (disjoining pressure) ve 
vrstvách adsorbované vody a tahové síly v kapilární vodě v pórovém systému hydratujícího silikátu.  

 
Obrázek 23: Proces samovysoušení utěsněné cementové pasty HPC [Gawin et al., 2007] 

Proces autogenního smršťování je doprovázen poklesem relativní vlhkosti v pórovém systému silikátu 
podobně, jak je ilustrováno na obrázku 23 pro případ HPC pasty. Tento pokles je pozorován i 
v případě utěsnění hydratujícího tělesa, tedy v případě zabránění vlhkostní komunikace silikátu 
s okolím (vypařování, desorpce). Autogennímu smršťování proto nezabraňuje použití ošetřovacích 
postřiků ani krytí pomocí fólií. V případě přítomnosti externího zdroje vlhkosti (hydratace pod vodou) 
k autogennímu smrštění nemůže dojít, neboť voda spotřebovaná hydratací je externím zdrojem 
nahrazena. Z hlediska fyzikálních jevů na úrovni mikrostruktury popisuje jev autogenního smrštění 
P.C. Aitcin. Ten ve své publikaci [Aitcin, 2003] píše, že v cementové matrici s nízkým vodním 
součinitelem dochází při hydrataci k intenzivnímu vzniku hustě propojené sítě pórů s malým 
poloměrem, které odvádějí vodu z kapilár o větším poloměru. Tyto větší kapiláry, při nízkém množství 
záměsové vody a zároveň nedostatečnému ošetřování, vysychají. Výsledkem celého procesu je výše 
popsaný jev samovysychání, který doprovázejí stejné důsledky a síly způsobující smrštění, jako kdyby 
beton přicházel o kapilární vodu výparem do okolí.  

V knize [Collepardi, 2009] je velikost autogenního smrštění zanedbatelná u obyčejných betonů 
s vodním součinitelem $ %⁄  > 0,4. Dosahuje hodnot okolo 50 μm/m ve stáří 1měsíc a 100 μm/m ve 
stáří 5 let. Problematická je ovšem pucolánová reakce při použití superplastifikátorů, tedy kombinace 
portlandského cementu s mikrosilikou při nízkém vodním součiniteli, která je často využívána 
v technologii HPC a HSC betonů. V tomto případě může autogenní smrštění dosáhnout až hodnoty 
kolem 700 μm/m. K principu smrštění Collepardi dodává, že vlivem chemického smrštění (rozdíl 
objemu reaktantů a produktů) dochází ke vzniku nových ne zcela saturovaných kapilárních pórů, ve 
kterých se důsledkem povrchového napětí vody vytvářejí kapalinové menisky. Menisky vyvozují 
tahové síly na skelet a snaží se kapiláry smršťovat a uzavírat. 

Tyto poznatky, které popisuje Collepardi potvrzuje výzkum publikovaný ve článku [Baroghel-Bouny et 
al., 1999]. Veronique Baroghel-Bouny a její kolektiv zde stanovovali pokles relativní vlhkosti 
v pórovém systému hydratujících past a betonů. Z materiálového hlediska byla zkoumána pasta CEM 
I a beton z CEM I bez aditiv. Dále byla měřena HPC pasta a HPC beton. Tyto HPC hmoty byly vyrobeny 
na bázi CEM I s použitím superplastifikátoru a mikrosiliky. Vzorky byly uloženy při stálé teplotě 21°C a 
utěsněny tak, aby nedocházelo k žádné výměně vlhkosti s okolím. Výsledky výzkumu jsou zobrazeny 
na obrázku 24.  
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Obrázek 24: Průběh dlouhodobého samovysoušení utěsněných past a betonů [Baroghel-Bouny et al., 1999] 

Ve studii [Loukili et al., 2000] je prokázána silná závislost velikosti autogenního smrštění na teplotním 
průběhu v hydratujícím silikátu. Měření je provedeno modifikovanou metodou hydrostatického 
vážení v temperované vodní lázni. Velikosti autogenního smrštění zobrazené na obrázku 25 jsou 
stanoveny pro maltu na bázi cementu CEM I 52,5 R se 70% obsahem C3S. Malta byla složena 
z cementu v dávce 700 kg.m-3 a křemenitého kameniva frakce 0-4mm v dávce 1216 kg.m-3 při vodním 
součiniteli $ %⁄ =0,35.  

  

Obrázek 25: Vliv teploty na velikost autogenního 
smrštění [Loukili et al., 2000] 

Obrázek 26: Schéma vztahu chemického a 
autogenního smrštění [Holt, 2001] 

Hodnota autogenního smrštění malty při stálé teplotě 20°C dosáhla 1000 μm/m. Při dalších měřeních 
byla malta tepelně zaizolována a pomocí regulace teploty vody bylo dosaženo v hydratující maltě 
teplotních vrcholů o maximálních hodnotách 46 a 65°C. Toto měření simuluje reálné podmínky 
hydratace v masívní konstrukci. Při zvýšených teplotách došlo i k nezanedbatelnému nárůstu hodnoty 
autogenního smrštění, a to na úroveň 1800 a 3000 μm/m. Měření prokazuje silnou provázanost a 
růst hodnoty autogenního smrštění s teplotou.  

2.1.3.3 Vzájemný vztah chemického a autogenního smrštění 

Někteří autoři [Hammer, 1999] ztotožňují na počátku hydratace chemické smrštění s autogenním 
s tím, že jak silikát začíná tuhnout, získává pevnost, kterou může vzdorovat vnějším objemovým 
změnám a projev autogenního smrštění je výrazně omezen. Nicméně chemické smrštění pokračuje 
dále a projevuje se vznikem dutin a zvýšením pórovitosti uvnitř hydratujícího tělesa. Jiní autoři [Holt, 
2001], pod schématu na obrázku 26, považují za počátek působení autogenního smrštění počátek 
tuhnutí pojiva, neboť se začíná formovat skelet a pórový systém materiálu, který podléhá procesu 
samovysychání (anglicky „self-desiccation”), jakožto hlavní hnací síle autogenního smrštění. Po 
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ukončení tuhnutí a začátku tvrdnutí je již přírůstek autogenního smrštění výrazně omezen vlivem 
nabyté mechanické pevnosti materiálu. Nicméně, nadále dochází ke smrštění chemickému, které se 
projevuje přírůstem vnitřní pórovitosti.  

2.1.4 Smrštění vysycháním 

O smrštění vysycháním mluvíme od doby, kdy hydratující silikát získal první mechanické pevnosti a 
vytvořil již základ skeletu a pórového systému. Smrštění vysycháním tedy přímo navazuje na 
potenciální plastická smrštění v čerstvém stavu. 

 Při hydrataci vždy reakce začíná při téměř plném nasycení nově vzniklých pórů kapalnou vodou. Za 
tohoto stavu je kapilární tlak nulový. Pórový prostor, který se postupně vyplňuje vzduchem, má tento 
vzduch zpočátku plně nasycen vodní parou ((3=100%). Postupně dochází k odparu a konzumaci 
kapalné fáze a k ustálení relativní vlhkosti vzduchu v pórech na úroveň relativní vlhkosti okolí. Při 
vypařovaní z povrchu uložené hydratující směsi a samovysychání dochází ke zmenšování objemu 
kapalné vodní fáze v kapilárách pórového systému a tím ke vzniku kapalinových menisků mezi zrny. 
Celý proces úbytku kapaliny zvyšuje hodnotu kapilárního tlaku v pórovém systému, což má za 
následek vznik napětí, která zužují kapiláry a přitahují zrna k sobě. Takto lze zjednodušeně popsat 
proces smrštění vysycháním směsi v době od konce tuhnutí a dále, která vysychá ze stoprocentní 
relativní vlhkosti vzduchu v pórovém systému na úroveň okolí, tedy přibližně 50%  

Collepardi [2009] uvádí, že rovnovážná relativní vlhkost v pórovém systému je pro beton asi 94%. To 
je potvrzováno skutečností, že smrštění vysycháním betonu při (3=95% je zanedbatelné. Je to 
způsobeno tím, že parciální tlak nasycené vodní páry v kapilárních pórech je poněkud menší než 
parciální tlak nasycené vodní páry nad nezakřivenou hladinou. Ze stejného důvodu v kapilárních 
pórech v cementové pastě kondenzuje pára při hodnotách (3 nižších než 95% (kapilární kondenzace). 

2.1.4.1 Mechanismy smrštění vysycháním  

Teorii a fyzikální podstatě smršťování malt, betonů a cementových past se věnovala celá řada 
významných výzkumníků, jmenovitě například [Wittmann, 1977] a [Powers, Brownyard, 1948]. Tito 
autoři smrštění přisuzují vodě přítomné mezi zrny hydratujícího cementu a dále přikládají hlavní váhu 
jevům kapilární kondenzace a povrchového napětí. Další přístup vytvořili Feldman a Sereda, kteří 
hlavní váhu při smršťování hydratujícího silikátu přikládají vodě obsažené v gelových pórech 
[Feldman, Sereda, 1968]. Současné poznatky o fyzikální podstatě smršťování ukazují, že se na 
výsledném procesu podílejí čtyři hlavní mechanismy, přičemž každý má svůj největší dopad v jiném 
intervalu relativní vlhkosti vzduchu v pórovém systému hydratujícího silikátu. V následujících 
odstavcích jsou tyto mechanismy stručně vysvětleny. Toto rozdělní mechanizmů můžeme najít 
například v [Taylor, 1990] nebo v [Idiart, 2009]. 

Kapilární tlak 

Při vysychání přichází původně nasycený pórový kapilární prostor o vodu, která má tendenci se 
stahovat do pórů o stále menším a menším poloměru. Toto stahování má za následek vzniky vodních 
menisků mezi povrchy pevného skeletu. Menisky díky silám povrchového napětí působí na kapiláry 
(pevný skelet) tahovým napětím, které vede v makroskopickém měřítku ke smršťování hydratujícího 
silikátu. Mechanismus kapilárního napětí, podle [Idiart, 2009], působí od největších relativních 
vlhkostí v pórech až přibližně do relativní vlhkosti 40 až 50%. Kapilární tlak nabývá na důležitosti u 
pórů o průměru menším než 35nm a svého maxima dosahuje v pórech o průměru okolo 2,5nm 
[Bažant, 1988]. Kapilární tlak V3 [Pa, N.m-2], který je vyvozován tekutou fází na pevný skelet definuje 
Young-Laplaceova rovnice: 

 V3 = 2'	 ∙ cos =>  (36) 
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kde ' je povrchové napětí kapaliny v [N.m-1], > je poloměr kapiláry v [m] a = je smáčecí úhel. 

Tato rovnice platí pouze pro stav kapilární rovnováhy, což znamená, že zde není přítomna žádná 
proudící (tekoucí) fáze. Zkombinování rovnice Kelvina a Young-Laplace přímo propojuje vnitřní 
relativní vlhkost s vývojem záporného kapilárního tlaku [Wyrzykowski, 2010]: 

 V3 = −*N F^_N ln(3� (37) 

kde *N je objemová hmotnost vody, F je universální plynová konstanta (8,31447 J.K-1.mol-1), ^ je 
termodynamická teplota, _N je molární hmotnost vody (0,01801528 kg.mol-1) a (Q  je hodnota 
relativní vlhkosti vzduchu v pórovém systému. 

Povrchové napětí pevného skeletu 

Molekuly ležící uvnitř pevného materiálu jsou v rovnováze se silovým působením okolních molekul. 
Molekuly ležící na povrchu pevného materiálu postrádají část vazebných sil a tato nerovnováha vede 
ke vzniku jevu povrchového napětí, kdy se povrchová vrstvy chovají jako elastická membrána se 
snahou zmenšit plochu svého povrchu. Tento jev produkuje kompresní síly, které v případě 
mikrostruktury cementové matrice se značným měrným povrchem nejsou zanedbatelné. Podle 
[Idiart, 2009] je jev povrchového napětí pevného materiálu v pórovém systému silně ovlivněn 
přítomností kapilární vody a filmu adsorbované vody. Voda na povrchu materiálu a voda obsažená v 
kapilárách výrazně redukuje jeho povrchové napětí. Proto se celý tento mechanismus neprojevuje 
v nasyceném stavu a při vysokých relativních vlhkostech. Jeho hlavní efekt probíhá při relativní 
vlhkosti v pórech do 40%.  

Rozpojovací tlak (Disjoining pressure) 

Přítomnost adsorbovaného vodního filmu na vnitřním povrchu pevného skeletu, respektive jeho 
tloušťka, je při konstantní teplotě závislá na relativní vlhkosti vzduchu v pórovém systému. V případě, 
že jsou dva povrchy pevného skeletu blíže, než je tato tloušťka za aktuální teploty a relativní vlhkosti, 
dochází ke vzniku rozpojovacího tlaku, který má tendenci oba povrchy od sebe vzdálit a umožnit tak 
vznik adsorbované vrstvy vody o „fyzikálně požadované“ tloušťce. Tuto situaci dokumentuje obrázek 
27, kde distribuce rozpojovacího tlaku roste od nuly z místa obsahujícího vodní páru a vzduch až do 
svého maxima v místě, kde je adsorpce blokována stále zúženějším prostorem. 

 

Obrázek 27: Schéma distribuce rozpojovacího tlaku v kapiláře s vodním meniskem [Idiart, 2009] 

V případě vysychání takovéhoto menisku, podle [Idiart, 2009], dochází k poklesu rozpojovacího tlaku, 
což umožní přiblížení pevných částic, které se v makroskopickém měřítku projeví jako smrštění 
vysycháním. Efekt rozpojovacího tlaku se stává výrazný pod úrovní 40 až 50% relativní vlhkosti 
vzduchu.  

Odstranění mezivrstvé vody (Movement of interlayer water) 

Posledním z mechanizmů, který teoreticky může nastat, je odstraňování vody z prostorů mezi 
vrstvami C-S-H gelů. Tento proces nastává, podle [Idiart, 2009], až při velmi nízké relativní vlhkosti 
v pórovém prostoru pod 10%. Dojde k přiblížení vrstev C-S-H gelů, což je doprovázeno poměrně 
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značným smrštěním. Tento případ obvykle nastává při velmi vysokých teplotách a podmínkách 
požáru.  

2.1.4.2 Vlivy na velikost smrštění vysycháním  

Velikost smrštění vysycháním je ovlivňována složením cementu. Poněkud vyšší tendenci ke 
smršťování vykazují hlinitanové cementy ve srovnání s portlandskými. Smršťování portlandských 
cementů negativně ovlivňuje, respektive zvyšuje přítomnost alkálií, sulfátů a C3A. Velikost smrštění 
může být navýšena při předávkování karboxylovými kyselinami, lignosulfonany a dalšími přísadami 
[Lea, 1998] 

Smrštění vysycháním a tendence k plastickému smrštění malt a betonů se také zvyšuje se 
narůstajícím podílem jemnozrnných částic. Rozhodujícím faktorem je také druh a měrný povrch 
těchto jemnozrnných částic, přičemž při zvýšeném měrném povrchu dochází ke zvýšení tendence ke 
smrštění [Kratochvíl et al., 2001]. Jako materiál mikroplniva se používá mikrosilika s obvyklým 
měrným povrchem až 25000 cm2/g, popílky a velmi jemně mletá struska s typickým měrným 
povrchem v rozmezí 2000 až 4000 cm2/g, kamenné odprašky a jemně mleté vápence s 
typickým měrným povrchem v rozmezí 4000 až 5000 cm2/g.  

Jedním z nejhlavnějších faktorů jsou poměry zastoupení vody a kameniva a cementu ve směsi. 
Přičemž poměr + %⁄  je podle [Neville, 1995] pokládán za nejzásadnější vliv. Smrštění vysycháním klesá 
s narůstajícím poměrem + %⁄ , protože kamenivo má tendenci blokovat smrštění. Z toho obecně plyne 
nevětší smrštění u past, střední u malt a nejmenší u betonů. Smrštění vysycháním narůstá se 
zvyšujícím se vodním součinitelem a s množstvím cementové matrice. Zvýšení poměru $ %⁄  vede 
k navýšení pórovitosti cementové matrice a tím i ke snížení výsledné pevnosti a následně vyšší 
hodnotě smrštění. Výše uvedené závislosti pro beton na bázi CEM I popisuje [Collepardi, 2009] a 
experimentální výsledky jsou zobrazeny na obrázku 28. 

 

Obrázek 28: Vliv vodního součinitel a obsahu kameniva na standardní smrštění betonů na bázi CEM I po 6 
měsících [Collepardi, 2009] 

Měření bylo provedeno trámečkovou metodou na tělesech 100x100x500mm z nevyztuženého 
betonu na bázi CEM I. Graf na obrázku 28 uvádí hodnoty smrštění po 6 měsících uložení trámců na 
vzduchu při laboratorní teplotě a ()=50%. 

Jak již bylo řečeno, změna vodního součinitele ovlivní i charakter pórovitosti cementové matrice. 
Tento charakter přímo ovlivňuje průběh smrštění vysycháním a lze ho velmi efektivně popsat 
sorpčními a desorpčními křivkami [Baroghel-Bouny et al., 1999]. V disertační práci [Idiart, 2009] jsou 
prezentovány experimentální výsledky typických závislostí smrštění vysycháním na hmotnostní ztrátě 
vody při vysychání past z portlandského cementu. Pasty byly vytvořeny s vodním součinitelem 0,35 a 
0,5. Výsledky jsou zobrazeny v grafu na obrázku 29. Hodnoty u křivek reprezentují relativní vlhkost 
v pórovém systému pasty v dané etapě vysychání.  
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Obrázek 29: Závislost velikosti smrštění na křivce ztráty hmotnosti při vysychání past z CEM I o vodním 
součiniteli 0,35 a 0,5. (U křivek jsou zvýrazněny relativní vlhkosti v pórovém systému.)[Idiart, 2009] 

Smrštění vysycháním je silně ovlivněno geometrií hydratujícího tělesa, respektive poměrem objemu a 
plochy povrchu, kterou může těleso vysychat. Výzkum vlivu poměru objemu a povrchu betonového 
tělesa (poměr P `⁄ ) provedl L’Hermite a jeho tým. Výsledky jeho měření relativního přetvoření od 
smrštění vysycháním zobrazuje graf na obrázku 30. Měření bylo provedeno na prostém betonu 
z portlandského cementu v laboratorních podmínkách po dobu 800dní. Hodnota smrštění byla 
stanovována v osách těles. Při tomto měření smrštění vysycháním v osách lze vypozorovat jasnou 
závislost velikosti smrštění a poměru P `⁄ . S narůstajícím poměrem objemu k volnému povrchu 
tělesa se průběh smršťování zpomaluje.  

 

Obrázek 30: Osové smrštění vysycháním betonových kvádrů s různým poměrem objemu k ploše povrchu P `⁄  
[L’Hermite et al., 1965] 

Dále L’Hermite uvádí, že při zachování poměru P `⁄  vykazuje větší osové smrštění vysycháním těleso 
ve tvaru desky nežli tělesa ve tvaru kvádru a krychle, které mají výrazně menší povrch než deska. 
Také zmiňuje fakt, že rozdílné výsledky poskytuje měření smrštění v ose trámce a na jeho povrchu. 
Přičemž všechna betonová tělesa uvedená v grafu 30 dosáhla při měření na povrchu přibližně 
shodného smrštění 350μm/m v čase 800dnů. Ovšem nejobjemnější tělesa se této výsledného 
hodnotě povrchově měřeného smrštění vysycháním blížila nejrychleji [L’Hermite et al., 1965].  

Poslední zásadním vlivem jsou okrajové podmínky, tedy teplota a vlhkost prostředí, ve kterém 
hydratace a následné užívání malt a betonů probíhá. Tyto podmínky ovlivňující intenzitu vysoušení, 
mohou být měněny cílenými zásahy a to vnitřním a vnějším ošetřováním směsi. Nicméně, ošetřování 
může pouze zmírnit či eliminovat negativní vlivy prostředí v počátku hydratace, kdy nově vznikající 
silikát nemá ještě dostatečné mechanické pevnosti. Neville tvrdí, že prodloužené ošetřování betonu 
sice zpožďuje nástup smrštění, ovšem na celkovou velikost smrštění vysycháním nemá delší 
ošetřování podstatný vliv [Neville, 1995]. 

Studie [L´Hermite, Mamillan, 1968] popisuje vliv okrajových podmínek na smrštění vysycháním 
betonu z portlandského cementu při různých úrovních konstantně udržované relativní vlhkosti 
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vzduchu. Betonové trámce 70x70x280mm byly odformovány po dvou dnech. Beton měl vodní 
součinitel $ %⁄ =0,49 a poměr kameniva k cementu + %⁄ =4,8. Vývoj délkové změny trámců v čase byl 
měřen při uložení v prostředích s 35, 50, 75 a 99% relativní vlhkosti vzduchu při laboratorní teplotě. 
Výsledky jsou zobrazeny v grafu 31. 

 

Obrázek 31: Vliv relativní vlhkosti uložení na smrštění vysychání betonu [L´Hermite, Mamillan, 1968] 

V prostředí 99% relativní vlhkosti beton nepatrně bobtnal. Smrštění vysycháním v prostředích  ()=35, 50 a 75% jsou po týdnu téměř totožná. Ovšem koncové smrštění po 5 letech v prostředí  ()=75% dosahuje pouze 2/3 hodnoty smrštění v prostředích s 35 a 50% relativní vlhkostí vzduchu. 

Vztah velikosti smrštění vysycháním a autogenního smrštění byl zkoumán Tazawou a Miyazawou 
[1995]. Ve své studii stanovovali podíl autogenního smrštění na celkové velikosti smrštění vlivem 
poklesu relativní vlhkosti v pórovém systému past. V případě cementové pasty s $ %⁄ =0,4 byl 
stanoven 40% podíl autogenního smrštění. Pro pastu s $ %⁄ =0,3 byl stanoven 50% podíl. V případě 
pasty s plastifikátorem sestávající z cementu a 10% mikrosiliky při vodním součiniteli 0,23 byl podíl 
autogenního smrštění na celkovém smrštění ztrátou vlhkosti až 80%.  

2.1.5 Bobtnání a hygroskopická expanze 

Cementové hydratující směsi mají při vystavení externímu zdroji vlhkosti tendenci nabývat na objemu 
a bobtnat. Bobtnání se projevuje hlavně při uložení pod vodou nebo dodávání kapalné vody 
ošetřování. Přítomnost externí vody kompenzuje smrštění vysycháním, chemické smrštění, také je 
eliminován jev samovysoušení (self-desiccation) a nedochází tak k projevům autogenního smrštění. 
Kosmatka a kolektiv uvádí, že bobtnání je způsobeno kombinací růstu krystalů, adsorpce vody a 
osmotického tlaku. Nabývání ovšem nedosahuje příliš vysokých hodnot [Kosmatka et al., 2008]. Při 
měřeních na obyčejných betonech s vodním součinitelem 0,3 až 0,45, která provedl Aítcin, bylo po 
vodním ošetřování stanoveno bobtnání v rozsahu 25 až 55 μm/m za 24hodin [Aitcin, 1999]. 
Collepardi jako důvod bobtnání betonu či malty pod vodou uvádí, že molekuly vody působí proti 
kohezním silám a dostávají se mezi vrstvy C-S-H gelu, kde snižují povrchové napětí na těchto 
částicích. Po dlouhodobém uložení ve vodě dosahuje bobtnání u betonů řádově 200 až 300 μm/m 
[Collepardi, 2009]. 

Ovšem k nabývání objemu (hygroskopické expanzi) dochází při uložení hydratujícího silikátu 
v prostředí s vyšší relativní vlhkostí, nežli je aktuální relativní vlhkost v pórech. Fyzikálním důvodem 
jevu hygroskopické expanze je vzestup rozpojovacího tlaku při adsorpci vlhkosti pórovým systémem. 
Nově dodávaná voda zvyšuje postupně relativní vlhkost v pórech. V kapilárách tím pádem dochází k 
tendenci zvětšovat tloušťku adsorbovaného vodního filmu, což nutně vede k rozšiřování úzkých 
kapilár. Podle [Indiart, 2009] je vzestup rozpojovacího tlaku hlavním mechanismem hygroskopické 
expanze při relativní vlhkosti nad 50%, neboť v pórech v nano-měřítku nemůže docházet ke vznikům 
kapalinových menisků v pravém slova smyslu.  
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2.1.6 Creep 

Anglickým slovem „creep“ označujeme časově závislou část přetvoření materiálu, které je způsobeno 
vneseným napětím. V případě cementových kompozitů je nutno creep chápat jako izolovaný 
reologický fenomén, který vychází z gelové struktury cementové pasty. Mikrostrukturálním principem 
creepu je klouzání vrstev koloidních částic gelu po sobě, přičemž tyto částice mají tendenci upravovat 
svou pozici vypuzováním vody, kterou obsahují ve svých gelových pórech a kapilárních dutinách. 
[Shetty, 2005]. Je obecně známo, že lze rozlišovat dva druhy creepu. Jedná o základní creep a 
vysychací creep.  

2.1.6.1 Složky creepu 

Základní creep nastává aplikací externího zatížení na hydratující silikát při stálé relativní vlhkosti 
v pórovém systému tohoto silikátu.  

 

Obrázek 32: Průběh základního creepu a creepového zotavení pro vzorek z cementové malty [Neville, 1995] 

Neville popisuje průběh základního creepu a creepového zotavení pro vzorek z cementové malty, 
který byl při stálé relativní vlhkosti vzduchu 95% vystaven tlakovému zatížení 14,8 MPa a následně, 
v době 120 po aplikaci zatížení, odtížen. Ihned po aplikaci externího zatížení nastalo mechanické 
přetvoření v obrázku 32 označenému jako „A“. Poté došlo k pozvolnému nárůstu relativního 
přetvoření vlivem realizace základního creepu až do doby 120 dnů po zatížení. V době 120 dnů byl 
vzorek odtížen a tím došlo k okamžitému zotavení označenému jako „B“. Následovalo několik dnů 
trvající creepové zotavení „C“. Vzorek z cementové malty se nevrátil po odtížení na svůj původní 
rozměr. Tento rozdíl je značen jako „D“ a je nazýván jako zbytková plastická deformace. 

 
 

Obrázek 33: Složky relativního přetvoření pro beton vystavený 
vysychání, zatížení a kombinaci vysychání a zatížení, přejato s 

překladem z [Gawin et al., 2007] 

Obrázek 34: Vztah vlhkosti v pórovém 
systému betonu a velikosti základního a 

vysychacího creepu [Idiart, 2009] 

Vysychací creep nastane, pokud je při vysychání malt a betonů bráněno v jejich smrštění. Vysychání 
způsobuje nárůst kapilárního tlaku v pórovém systém a ve výsledku vyvozuje na skelet síly 
podobného druhu jako externí zatížení. Průběh samostatně působícího vysychacího creepu je totožný 
s průběhem na obrázku 32 pokud vynecháme okamžité reakce na zatížení „A“ a odtížení „B“. 
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Součinnost základního a vysychacího creepu je nazývána Picketovým efektem. Picketův efekt lze 
definovat takto: suma relativních přetvoření externě nezatíženého vysychajícího betonového tělesa 
(zelená linie na obrázku 33) a stejného tělesa zatíženého ve stavu bez možnosti výměny vlhkosti 
s okolím (modrá linie na obrázku 33) je nezanedbatelně menší nežli relativní přetvoření externě 
zatíženého a zároveň vysychajícího tělesa (červená linie na obrázku 33). Jinak řečeno, pokud je při 
vysychání hydratujícího silikátu aplikováno zatížení, dojde ještě k dotvarování vysycháním. Neboť 
nastane vytlačení vody z cementové pasty působením zatížení.  

2.1.6.2 Vlivy na velikost creepu 

Problematika creepu je značně široká a komplikovaná. Vliv na průběh a výslednou velikost creepové 
deformace má, podle [Kosmatka et al., 2008], zejména velikost vnášeného napětí. Rozhodující je též 
doba, která uplynula od záměsi a aktuální pevnost betonu, při které je vneseno napěti. Důležitou roli 
hraje také doba, po kterou je beton zatěžován. Z hlediska složení směsi rozhoduje typ, množství a 
maximální zrno použitého kameniva a obsah cementové pasty. Kromě výše uvedených vlivů 
rozhoduje také tvar betonového tělesa, poměr objemu a povrchu tělesa a stupeň vyztužení. 
S velikostí creepu také samozřejmě souvisí podmínky ošetřování, teplota a relativní vlhkost okolí. 

Obecně lze konstatovat, že velikost creepu klesá s narůstající pevnostní třídou betonu a také výrazně 
klesá při aplikaci zatížení v delší době po záměsi. Jedním z hlavních vlivů na velikost creepu, který lze 
paušalizovat, je relativní vlhkost v pórech. Velikost dlouhodobého základního creepu s obsahem 
vlhkosti v pórovém systému klesá. Nejvyšší hodnoty dosahuje při nasycení pórového systému vodní 
párou. Naopak vysychací s poklesem relativní vlhkosti v pórech výrazně roste. Tyto závislosti 
dokumentuje graf na obrázku 34. Přičemž relativní velikosti creepu jsou vztaženy k základnímu 
creepu v nasyceném stavu. 

2.1.7 Teplotní objemové změny 

Teplotní objemové změny hydratujících malt a betonů během počátečního stádia hydratace jsou 
specifické ze tří důvodů. Prvním důvodem je efekt samozahřívání při počátečním výdeji hydratačního 
tepla. Tento efekt může být zásadní při provádění masívních konstrukcí v letním období a při použití 
pojivových směsí s extrémně vysokým výdejem hydratačního tepla. Druhým důvodem je změna 
koeficientu délkové teplotní roztažnosti během přechodu z kvazikapalného stavu do zatvrdlého 
stavu. V publikaci [Azenha et al., 2009] jsou popsány výzkumy, při kterých byla studována změna 
koeficientu teplotní roztažnosti betonu v době od počátku tuhnutí do doby 30 hodin ekvivalentního 
stáří. Z měření vyplývá, že koeficient délkové teplotní roztažnosti může během raného stádia 
hydratace klesat přibližně z hodnoty 30 až 18.10-6 K-1 na interval níže uvedený pro vyzrálý beton. 
Třetím důvodem je možnost výrazného ochlazování směsi (až o několik °C) při intenzivním odparu 
vlhkosti z povrchu čerstvé směsi. Tento jev je způsoben vlivem odběru tepla silikátu fázovou 
přeměnou vody. 

Se zahříváním a chladnutím hmoty hydratujícího silikátu samozřejmě souvisí i hodnota měrné 
tepelné kapacity. Při reálných měřeních i výpočtech je nutno uvažovat malty a betony jako skelety 
s obsahem vody, vodní páry a suchého vzduchu. Jako efektivní hodnota pro prosté betony je ve 
výpočetním modelu Gawin a kolektiv uvažována hodnota 1020 J.kg-1.K-1. Fyzikální veličiny jako jsou 
koeficient délkové teplotní roztažnosti, součinitel tepelné vodivosti a měrná tepelná kapacita jsou 
samozřejmě teplotně závislé, ovšem za běžných teplotních podmínek nejsou tyto závislosti příliš 
významné. Svou roly sehrávají teprve při řešení extrémního klimatického zatížení, jaké představuje 
například účinek požáru.  

Ve vyzrálém stavu vykazují betony a malty běžné chování z hlediska teplotní roztažnosti jako jiná 
pórovitá nehydratující staviva. Lineární koeficient teplotní roztažnosti pro vyzrálé malty a betony je 
nejčastěji uváděn v rozmezí hodnot 9.10-6 až 14.10-6 K-1 při teplotě 20°C. Přibližně stejnou hodnotu 
vykazuje i ocel často používaná jako výztuž. Ve vyzrálém stavu hydratující silikáty již neprodukují 
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teplo a teplotní změny mají původ v teplotních změnách okolí, v osvitu slunce či v teplotním působení 
okolních zařízení.  

2.1.8 Degradační objemové změny 

Degradační procesy v betonech a maltách mohou mít, z hlediska objemových změn, obecně trojí 
efekt. Jedná se o rozdrobení struktury, rozpouštění kameniva či cementové matrice a o mechanické 
poškození otěrem a kavitací [Emmons et al., 2000]. Specialitou hlinitanových cementů je samovolná 
konverze a objemové zmenšení jejich hydratačních produktů. Tato specialita byla diskutována 
v kapitole 1.1.3. 

Rozdrobení betonů a malt, může být způsobeno rozpínáním cementového tmele, rozpínáním 
kameniva nebo rozpínáním kapilárních dutin. Tato rozpínání, respektive krystalizace novotvarů 
v existující zatvrdlé struktuře silikátu do něho vnášejí tahová napětí, čímž dochází typicky ke ztrátě 
soudržnosti a vzniku trhlin. Vzniklé trhliny se stávají transportními cestami pro vodu a další korozivní 
látky a tím akcelerují degradaci. Ve výsledku mohou vést jevy rozpínání až k postupné destrukci 
silikátu. Do této skupiny degradačních procesů spadají jevy karbonatace (vznik kalcitu a aragonitu), 
sulfatace a napadení sírany (vznik sádrovce a ettringitu), křemičito-alkalická reakce kameniva, 
hořečnaté a vápenaté rozpínání (vznik brucitu a hydroxidu vápenatého) a další jevy. Pro karbonataci 
je typický i pokles hodnoty pH a s tím spojená ztráta schopnosti cementové matrice pasivovat 
ocelovou výztuž [Matoušek, Drochytka, 1998]. Rozpínání kapilárních dutin je často způsobeno 
expanzí při krystalizaci ledu, který rozrušuje strukturu. Obvykle je uváděn 8 až 10% nárůst objemu při 
přechodu vody v led. Nicméně, krystalizací ledu mohou být rozrušovány i zrna kameniva. Nutno 
zdůraznit, že působení všech těchto jevů je dlouhodobé, projevuje se až v řádech let či desítek let a 
často je podmíněno vlhkostním obsahem v cementové matrici. S ohledem na své dlouhodobé projevy 
přesahuje detailní popis degradačních objemových změn rámec této disertační práce. Pro podrobné 
informace o degradačních jevech a jejich účincích lze odkázat na již zmíněné publikace [Matoušek, 
Drochytka, 1998] a [Emmons et al., 2000].  

2.1.9 Ošetřování hydratujících silikátů 

Hlavním cílem ošetřování je zabránění vzniku předčasné či zvýšené ztráty vody z čerstvé směsi. 
Přičemž tato ztráta má za následek výrazné projevy plastického, autogenního smrštění nebo smrštění 
vysycháním. Výsledkem smršťování je, jak již bylo popsáno výše, vznik trhlin, které výrazně omezují 
funkčnost a trvanlivost celé konstrukce vyráběných z hydratujících malt a betonů. Důležitost 
ošetřování dokládá výzkum publikovaný v [Neville, 1995]. Je zde prokázána lineární závislost mezi 
ztrátou vody v prvních třech dnech hydratace a tlakovou pevností betonu po 28 dnech. Při ztrátě 4% 
vody z hmotnosti betonu byl zjištěn pokles výsledné pevnosti až o 50% ve srovnání s betonem beze 
ztráty. Techniky ošetřování můžeme obecně rozdělit na klasické ošetřování vnější, čili změnu 
okrajových klimatických podmínek hydratace a moderní techniky vnitřního ošetřování, které spočívá 
v modifikaci samotného složení směsi speciálními aditivy a složkami.  

Vnější ošetřování snižuje intenzitu odparu z povrchu směsi nebo doplňuje vodu „zkonzumovanou“ 
procesem chemického smršťování. Dochází tedy k cílenému zvýšení vlhkosti směsi či okolního 
prostředí. Je bráněno v působení intenzivního proudění vzduchu při povrchu hydratující konstrukce. 
Anebo je modifikována teplota směsi. Zahřívání je používáno při zimních podmínkách nebo pro 
dosažení urychleného nárůstu pevností. Chlazení směsi je používáno při letních podmínkách nebo při 
vytváření masívních konstrukcí. Rozdělení technik vnějšího ošetřování a jejich cíle můžeme popsat 
podle tabulky 15. 
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Tabulka 15: Přehled technik a cílů vnějšího ošetřování 

Druh ošetřování Varianty Cíle techniky 

vodní ošetřování ponoření celého prvku pod vodu snížení odparu 

dodání externí vody k potlačení 
chemického a autogenního smrštění 

zchlazení 

zalití (kropení) povrchu vodou 

sprejování a mlžení 

přikrývání povrchu vlhkými rohožemi 

membránové 
ošetřování 

ošetření povrchu stříkanými povlaky 

(postřik parafíny, styren-butany 
nebo emulzemi vosků) 

snížení odparu 

 

zakrytí povrchu pomocí plastové 
fólie 

snížení odparu 

snížení rychlosti proudění vzduchu 

modifikace teploty 
směsi 

zahřívání párou za normálního tlaku zvýšení počáteční pevnosti 

zabránění zastavení hydratace vlivem 
velmi nízkých teplot 

zahřívání párou za zvýšeného tlaku 

zahřívání elektricky či radiací tepla 

chlazení směsi zamezení přehřátí masivu 

aplikace solí povrchová aplikace solných roztoků snížení odparu 

krytí povrchů 

vytvoření větrolamů snížení rychlosti proudění vzduchu 
kolem konstrukce 

zastínění proti slunci zabránění přehřátí a vyschnutí povrchu 

Efekt vnějších ošetřovacích technik na relativní přetvoření čerstvého betonu popisuje [Collepradi, 
2009]. Srovnává techniky kropení vodou a použití membrán. Výsledky jeho měření zobrazuje graf na 
obrázku 35. Nejúčinnější metodou je kropení vodou, které dodává externí vodu, jež zcela kompenzuje 
chemické a autogenní smrštění. Membránové techniky vykazují také dostatečný účinek, ovšem pouze 
zamezují odparu. Později může při jejich použití docházet k samovysoušení.  

 

Obrázek 35: Vliv techniky vnějšího vlhkostního ošetřování na objemové změny betonu [Collepradi, 2009] 

V případě betonových konstrukcí se obvyklá doba ošetřování pohybuje v rozmezí 1 až 10 dní podle 
klimatických podmínek, nejčastěji ošetřování probíhá po dobu 3 dní. Detaily k době ošetřování lze 
nalézt například v [Neville, 1995], [Shetty, 2005] nebo [Collepradi, 2009]. Existují ovšem i aplikace a 
konstrukce, u kterých nelze použít žádnou z víše uvedených technik vnějšího ošetřování. Takové 
konstrukce jsou pak nutně vystaveny přímo klimatickým jevům od doby uložení. Příkladem jsou 
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samonivelační stěrky, které vzhledem k jejich nízké aplikační tloušťce a rychlé hydrataci nelze 
prakticky ošetřovat. Další informace k možnostem a nárokům na ošetřování samonivelačních stěrek a 
potěrů lze nalézt v [Štenko, 2012].  

Mezi techniky vnitřního ošetřování můžeme řadit využití super-absorpčních polymerů (SAP), které 
mají extrémně vysokou schopnost vázat do sebe vodu a bobtnat až v řádech stovek procent svého 
původního objemu. Alternativou k SAP je využití lehkého pórovitého nasákavého kameniva (LWA) 
[Wyrzykowski, 2010]. SAP jsou v suchém stavu přidávány do směsi a při mísení do sebe absorbují část 
záměsové vody. LWA se přidávají v saturovaném stavu. Po uložení čerstvé směsi do formy či bednění 
tyto vodou nasycené částice zůstávají součástí cementové matrice a postupně uvolňují absorbovanou 
vodu během postupující hydratace. Vzniklé vnitřní vodní reservoáry umožňují efektivní redukci 
samovysoušení a redukují smrštění způsobená výparem [Bentz et al., 2002].  

Dále jmenovaná aditiva již přímo nespadají do definice vnitřního ošetřování, nicméně jsou 
modifikacemi složení směsi s účelem potlačení objemových změn. Jedná se o přísady redukující 
smrštění označované jako SRA „Shrinkage Reduction Admixtures“. Tyto přísady nezmenšují množství 
vypařené vody, ale snižují její povrchové napětí. Výsledkem je zmenšení kapilárního tlaku, který 
vzniká působením vodních menisků [Collepardi, 2009]. Chemickou bází těchto přísad jsou neo-pentyl 
glykoly nebo propylen-glykoly. Počáteční plastické smrštění a částečně i smrštění vysycháním může 
být redukováno přídavkem rozptýlené vláknité výztuže do směsi. Nejčastěji se pro redukci 
plastického smršťování používají vlákna polymerní, například polypropylenová nebo polyetylenová. 
Vlákna působí tak, že jako tahová výztuž přemosťují vznikající vysychací mikrotrhliny. Tato 
problematika je stručně rozvedena v kapitole 6.5. Metodou snižování smrštění pomocí modifikace 
složení je i princip kompenzace smrštění pomocí počáteční krystalické expanze. Tato problematika již 
byla diskutována v kapitole 1.2. 

2.2 Přehled metod měření objemových změn hydratujících silikátů 

Problematika měření a hodnocení objemových změn hydratujících past, malt a betonů není 
v současných českých ani evropských technických normativech (dále jako „normy“) příliš 
rozpracována a řešena. Predikční výpočet objemových změn betonů je přímo obsažen pouze v ČSN 
EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro 
pozemní stavby. Tato norma poskytuje početní predikci smrštění vysycháním na základě pevnostní 
třídy betonu, relativní vlhkosti uložení a součinitele zohledňujícího poměr objemu k povrchu 
konstrukčního prvku. Velikosti autogenního smrštění jsou tabelovány na základě pevnostní třídy 
betonu. Celkové smrštění je pak uvažováno jako suma smrštění vysycháním a autogenního smrštění. 
Tůma zdůrazňuje, že tento přístup zcela ignoruje poměry složení, přísady a příměsi betonové směsi, 
přičemž právě tyto parametry mohou být pro velikost objemových změn určující [Tůma, 2010].  

V oblasti suchých maltových směsí, speciálně samonivelačních stěrek a potěrů, jsou požadavky na 
přípustné velikosti objemových změn buďto nedefinovány anebo jsou popsány zjednodušeně bez 
odkazu použitou metodiku stanovení [Štenko, 2012]. V normách lze nalézt principiálně pouze dva 
přístupy pro stanovení objemových změn. Jedná se o trámečkovou metodu, která se v drobných 
obměnách a rozdílech ve velikostech zkušebních těles vyskytuje v ČSN 73 1320 pro betony, v ČSN EN 
13872 pro samonivelační stěrky a v ČSN EN 13454 -2+A1 pro stanovení objemových změn potěrů na 
bázi síranu vápenatého [Štenko, 2012]. A dále se jedná se o stanovení objemové stálosti cementů 
podle ČSN EN 196-3. Nutno podotknout, že tato zkouška stanovuje pouze tendence cementů 
k nadměrnému nabývání vlivem nevhodného složení, zejména obsahu volného vápna. Trámečková 
metoda je použitelná pouze pro měření objemových změn, ke kterým dochází až po dostatečném 
zatuhnutí cementové matrice pro vyjmutí tělesa z formy. V normách jsou tedy zcela opomíjeny 
průběhy raných objemových změn, které probíhají v době tvorby skeletu a mikrostruktury materiálu. 
Přičemž velikost a charakter raných objemových změn spolu s možným rozvojem trhlin přímo 
ovlivňuje výslednou kvalitu a trvanlivost hydratujících silikátů [Holt, 2001]. Na tento stav reagovala 
praxe a výzkumná pracoviště vývojem celé řady zkušebních postupů, taktéž americké technické 
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standardy ASTM jsou k této problematice vstřícnější. V následujícím textu budou tyto normové i 
alternativní přístupy rozčleněny a stručně popsány. 

Metody pro stanovení objemových změn můžeme dělit podle několika kritérií. Prvním kritériem je 
stav napjatosti hmoty a úroveň mechanické součinnosti měřené hmoty s okolím. 

• měření objemových změn ve volném stavu (objemovým změnám vlastního materiálu není 
bráněno žádnými vazbami a silami, kromě působení gravitační síly) 

• měření objemových změn ve vázaném (blokovaném) stavu (objemové změny jsou 
blokovány spolupůsobením hydratujícího silikátu s prutovou či síťovou výztuží nebo dochází 
k postupnému spojení hydratující směsi s podkladem nebo jiným konstrukčním prvkem)  

• měření objemových změn a deformací při aplikaci vnějšího zatížení 

Toto dělení je použito v předkládané práci, přičemž vzhledem k hlavní řešené problematice (raným 
objemovým změnám) není metodám s aplikací vnějšího zatížení věnována pozornost, neboť 
k aplikacím zatížení dochází až v pozdějších stádiích hydratace a jeho účinek je dlouhodobý. 

Dále můžeme metody měření rozdělit podle období hydratace, ve kterém lze provádět snímání 
objemových změn. Přičemž některé metody mohou být použitelné ve více obdobích. 

• měření od čerstvého (kvazikapalného) stavu (ihned od uložení do formy a zhutnění) 
• měření od doby zisku počátečních mechanických pevností (po konci tuhnutí) 

• měření objemových změn vyzrálého materiálu (obvykle ve stáří více než 28 dnů)  

A v neposlední řadě může být za kritérium považována vazba zkoumaného materiálu s měřícím 
zařízením. Z tohoto hlediska dělíme metody na kontaktní, kdy dochází k nezanedbatelnému 
mechanickému posouvání snímače nebo části měřící soustavy dilatující směsí. Opakem je pak měření 
bezkontaktní, kdy je možné snímat pohyby směsi bez zásahu do jejích vnitřních sil měřící soustavou. 
Tyto metody bezkontaktní v nutné používat při měření objemových změn od čerstvého stavu. 
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2.2.1 Měření volných objemových změn 

Nejdéle používanými a zavedenými přístupy jsou metody měření volných objemových změn. Tabulka 
16 udává přehled a charakteristiku metod nejčastěji používaných pro praktické měření volných 
objemových změn hydratujících past, malt a betonů. K obsahu tabulky lze podat několik doplňujících 
vysvětlení. Diskrétním výstupem měřením je myšlen zisk naměřených hodnot pouze na začátku a na 
konci měření nebo ve stanovených časových intervalech (např. 1, 7, 14 a 28 dní). Kontinuální výstup 
naopak představuje automatizovaný sběr dat během celé doby měření. „J malty“ jsou jemně zrněné 
malty s neostrohranným kamenivem do velikosti 2mm. „H malty“ jsou hrubé malty s ostrým 
kamenivem do velikosti zrna 4mm.  

Tabulka 16: Přehled metod prakticky používaných pro měření volných objemových změn hydratujících silikátů 

Název metody 
Výstup 
metody 

Metoda 
kontaktní (K) 

/ 
bezkontaktní 

(BezK) 

Možný 
počátek 
měření 

Možné druhy 
měřených 

objemových změn 

Metoda 
vhodná 

pro: 

Stanovení 
chemického 

smrštění podle 
Tazawy  

diskrétní 
změna 
objemu 

- 
od čerstvého 

stavu 
čistě chemické 

smrštění 
pasty 

Hydrostatické 
vážení 

kontinuální 
objemové 

změny 
- 

od čerstvého 
stavu 

spolupůsobení 
autogenního a 

chemického smrštění 

pasty 

J malty 

Metoda vlnovce 

 

kontinuální 
délkové 
změny 

(K) 
od čerstvého 

stavu 
autogenní smrštění 

pasty 

J malty 

Metoda kužele 
kontinuální 
objemové 

změny 
(BezK) 

od čerstvého 
stavu 

sedání, chemické 
smrštění (expanze), 

smrštění 
vysycháním, teplotní 

změny 

H malty 

betony 

Metoda rozlivu 
v tenké vrstvě 

kontinuální 
délkové 
změny 

(BezK) 
od čerstvého 

stavu 

sedání, plastické 
smrštění, chemické 
smrštění (expanze), 

smrštění 
vysycháním, teplotní 

změny 

pasty 

J malty 

H malty 

Smršťovací žlab 
kontinuální 

délkové 
změny 

(K) 
od prvních 
tahových 
pevností 

dlouhodobé 
chemické smrštění a 
smrštění vysycháním 

H malty 

betony 

Trámečková 
metoda  

diskrétní 
délkové 
změny 

(K) 
od prvních 

mechanických 
pevností 

dlouhodobé 
chemické smrštění a 
smrštění vysycháním 

všechny 
typy 
hmot 
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2.2.1.1 Objemová stálost cementů Le Chatelierovou objímkou  

Základní objemová stálost cementů definovaná normou ČSN EN 196-3 se provádí pomocí objímky o 
vnitřním průměru 30mm opatřené dvojicí tyčinek. Objímka se naplní cementovou kaší normální 
hustoty a přikryje se shora i zespoda destičkami. Vzorek v objímce je uchováván po 24 hodin ve 
vlhkém prostředí při 20°C. Poté je změřena koncová vzdálenost tyčinek. Následně je vzorek 
s objímkou vložen do vody a po dobu 3 hodin je vařen. Poté je objímka se vzorkem a schlazena na 
20°C a je podruhé změřena koncová vzdálenost tyčinek. Objemová stálost v mm je dána rozdílem 
obou koncových vzdáleností tyčinek. Tento test je pouze základní zkouškou, jejímž účelem je odhalit 
případné škodliviny či vady ve složení cementu, které by způsobovaly nadměrnou expanzi. Pro 
praktická aplikační měření malt a betonů se tato metoda nepoužívá. 

2.2.1.2 Hydrostatické vážení  

Pomocí hydrostatického vážení lze přímo výpočtem stanovovat změny objemu z rozdílu hmotnosti 
vzorku na vzduchu a poté z hmotností vzorku kontinuálně váženého pod vodou. Pro provedení 
měření je nutné hydratující směs uzavřít do pružného, vodě nepropustného obalu (prezervativu). 
Suchá směs i voda je nadávkována přímo do obalu, promíchána a zvážena na vzduchu. Poté je vzorek 
při plném ponoření ve vodě zavěšen na váhu se spodním závěsem podle obrázku 36. Následně 
probíhá kontinuální měření změny hmotnosti pod vodou se záznamem do počítače. Přičemž 
snižování hmotnosti vzorku pod vodou představuje zvětšování objemu vlivem zvýšení vztlakové síly a 
naopak.  

Pomocí této metody lze měřit pouze jemnozrnné malty a pasty v množství 100 až 200g suché směsi. 
Malty s hrubým kamenivem a betony poškozují a protrhávají obal a navíc měřitelné množství je pro 
tyto hmoty nedostačující. Objemové změny je možno zaznamenávat ihned po zamíchání a uložení 
pod vodu, tedy od doby cca 3 až 6 min po záměsi. Vzhledem k tomu, že je zabráněno výměně vlhkosti 
mezi vzorkem a okolím nedochází k vysychání ani k plastickému smrštění. Měření také prakticky 
probíhá za izotermických podmínek, neboť veškeré vygenerované hydratační teplo z malého vzorku 
je ihned pojato okolní masou 10l vody. Lze tedy říci, že pomocí hydrostatického vážení je možné 
měřit čisté projevy součinnosti autogenního a chemického smrštění za dané teploty. 

 
 

Obrázek 36: Měřící soustava při hydrostatickém 
vážení, foto autor 

Obrázek 37: Schéma stanovení chemického smrštění podle 
Tazawy. Obrázek přejat z [Kosmatka et al., 2008] 

Tato metoda má ovšem výrazné negativum v podobě častého výskytu vzduchové kapsy uvnitř obalu, 
jejíž přítomnost nepříznivě ovlivňuje přesnost měření. Vzduchu do prezervativu vniká při jeho 
uzavírání a během praktické realizace měření je velice obtížné se tomuto vniku vyvarovat. 
Hydrostatické vážení lze považovat za bezkontaktní metodu, neboť okolní voda objemových změnám 
reálně nebrání.  
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2.2.1.3 Stanovení chemického smrštění podle Tazawy 

Tazawa popisuje stanovení čistého projevu chemického smrštění past. Čerstvá cementová pasta je 
umístěna do baňky. Na baňku je nasazena pipeta a vzorek je přes pipetu kompletně zalit vápnem 
nasycenou vodou. Objem chemického smrštění je stanoven z poklesu vodní hladiny v čase 
indikovaného na stupnici pipety [Tazawa et al., 1995]. Schéma této metody je zobrazeno na obrázku 
37. Při tomto kompletním nasycení vzorku externí vodou nemůže dojít k projevu samovysoušení, čili 
k autogennímu smrštění ani k žádnému dalšímu projevu smrštění způsobeného ztrátou vody.  

2.2.1.4 Metoda vlnovce 

Alternativou k měření autogenních a chemických změn pomocí hydrostatického vážení je metoda 
vlnovce. Opět se jedná o izotermické měření bez možnosti výměny vlhkosti mezi vzorkem a okolím. 
Hydratující směs je uzavřena do podlouhlého pružného plastového obalu (vlnovce) uloženého ve 
vodní lázni na kovových fixačních tyčích tak, jak je naznačeno na obrázku 38. Výstupem měření je 
zde, na rozdíl od hydrostatického vážení, délková změna, tedy relativní délkové přetvoření. Vlnovec 
je totiž tuhý v příčném směru, ale díky tvaru harmoniky umožňuje volný projev autogenních a 
chemických změn objemu směsi v podélném směru. Vlnovec je pomocí pákového mechanismu 
kontaktně propojen s indukčním dilatometrem, který se nalézá mimo vodní lázeň a kontinuálně 
zapisuje naměřené hodnoty do počítače. Metodou vlnovce lze měřit přibližně 600 až 900g pasty nebo 
jemnozrnné malty ihned po záměsi a umístění vlnovce do lázně. V odborné literatuře lze nalézt 
varianty této metody s různými rozměry vlnovců s vertikální orientací, případně varianty bez vodní 
lázně.  

 
 

Obrázek 38: Schéma soustavy pro měření autogenního smrštění 
(metoda vlnovce) [Pichler et al., 2007] 

Obrázek 39: Schéma kuželové metody 
[Nováček, Kopkáně, 2010] 

2.2.1.5 Metoda kužele  

Metoda smršťovacího kužele je bezkontaktní metodou a jako snímače využívá laserového délkoměru 
s kontinuálním zápisem dat do počítače. Schéma této metody je zobrazeno na obrázku 39. Do 
kuželové formy (1) o výšce 125 mm a průměru 140 mm je umístěna hydratující směs (2), která je o 
formy oddělena fóliovou vložkou. Na povrch směsi položen reflexní terčík (4) od něhož se odráží 
paprsek délkoměrného laseru (3) s kontinuálním výstupem do řídícího počítače (5). Pro korigování 
teplotních výkyvů, či dosažení vyšší teploty měření je zde možnost termoregulace kužele. 
Podrobnosti k zařízení lze nalézt na webu [Schleibinger Testing Systems, 2013]. 

Metoda je vhodná pro všechny typy hmot s výjimkou betonů s velmi hrubým kamenivem. Ovšem je 
při svém objemu 349cm3 primárně sestavena pro pasty určené do samozhutnitelných a HPC betonů. 
Výstupem je zde změna výšky hladiny vzorku, která lze ovšem, díky kónickému tvaru formy, přímo 
přepočíst na změnu objemu. Měření lze začít ihned po záměsi a uložení do formy. Projevuje se zde 
většina vlivů reálně působících na aplikovanou směs. Nastává sedání i v omezené míře plastické 
smrštění, dochází k projevům autogenního i chemického smršťování a ke smrštění vysycháním. 
Povrch lze utěsnit při zachování odrazu paprsku, či umístit aparaturu do podmínek nasyceného 
vzduchu a tím výrazně redukovat ztrátu vlhkosti do okolí. Při měření objemových změn je ovšem vždy 
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nutné zohlednit shodu metody měření s reálnými aplikačními podmínkami dané hmoty. Například 
pro hmoty aplikovaných v tenkých vrstvách (stěrky, potěry, omítky apod.) zde není zachován poměr 
povrchu k objemu hmoty. Pro tento případ byla vyvinuta následující metoda měření objemových 
změn.  

2.2.1.6 Metoda rozlivu v tenké vrstvě 

Pro měření objemových změn výše uvedených hmot aplikovaných v tenkých vrstvách a ve velkých 
plochách je určena metoda rozlivu v tenké vrstvě. Jedná se o metodu bezkontaktní využívající dvojice 
délkoměrných laserů jako čidel. Základní princip této metody byl vyvinut firmou Schleibinger, schéma 
měřící soustavy je zobrazeno na obrázku 40. Měřený materiál je vylit v aplikační tloušťce (tenké 
vrstvě) do podlouhlé formy s pružnými mantinely, kde je od nosné podložky oddělen plastovou fólií. 
Na povrch směsi jsou symetricky umístěny lehké reflexní plováky. Plováky se pohybují společně 
s hydratující směsí a jejich pohyb je snímán dvojicí laserů s kontinuálním záznamem do počítače. 
Výstupem měření je kontinuální záznam relativního délkového přetvoření v zájmové podélné ose. 
Metoda je vhodná pro pasty, jemné i hrubé malty a měření objemových změn je možné provádět 
ihned po záměsi a vylití směsi do formy. 

 

Obrázek 40: Schéma měření objemových změn malt v tenké vrstvě [Schleibinger Testing Systems, 2013] 

Na VUT FAST byl vyvinut mnohonásobně levnější a inovující typ snímače, který umožňuje, ve srovnání 
s laserovým snímačem, zisk 2D informace a tím i paralelní měření horizontálních i vertikálních 
přetvoření při zachování přesnosti měření. Při praktickém provádění této metody rozlivu v tenké 
vrstvě se navíc na měřenou směs i měřící soustavu uplatňuje prakticky celé spektrum fyzikálních 
vlivů. Proto se ošetření těchto vlivů, rozvoj metody a její začlenění do komplexního systému měření 
objemových změn stalo předmětem výzkumu, který je popsán v kapitole 5 této práce.  

2.2.1.7 Metoda žlabová  

Tato metoda spočívá ve vylití čerstvé betonové směsi do ocelového žlabu s jedním pohyblivým čelem 
a volným horním povrchem. Tento žlab zobrazený na obrázku 41 pojme vzorek o délce 1000mm, 
šířce 100mm a výšce 60mm. Posuvné čelo má hák, který se zakotví do vzorku při jeho postupném 
tuhnutí a tvrdnutí. Při postupném smršťování směsi je snímán posun pohyblivého čela pomocí 
indukčního dilatometru a poté je vypočteno její poměrné délkové přetvoření. Metoda je tedy 
kontaktní a navíc jsou výsledky ovlivněny třením směsi o stěny žlabu, pro jehož vystýlku je užívána 
neoprenová vložka. Z těchto důvodů je metoda použitelná pouze pro betonové směsi vykazující 
smrštění během hydratace. Další nevýhodou metody je to, že lze zachytit objemové změny 
odehrávající se až po zisku prvních tahových pevností. Měření probíhá za vlivu teploty okolního 
prostředí, možnosti výměny vlhkosti mezi vzorkem a okolím a samozřejmě jsou přítomné vlivy 
vnitřní, to znamená autogenní smrštění a vliv vývinu hydratačního tepla. Přidáním laserového čidla 
lze získat možnost snímání změny výšky hladiny směsi. 
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Obrázek 41: Dilatometrický žlab s posuvným čelem 
[Nováček, Kopkáně, 2010] 

Obrázek 42: Varianta trámečkové metody, foto autor 

2.2.1.8 Trámečková metoda 

Jak již bylo zmíněno, trámečková metoda se v různých variantách používána pro měření 
dlouhodobých objemových změn betonů, malt i past. Varianty spočívají jednak ve velikostech 
zkušebních těles. Pro betony se nejčastěji používají trámce 100x100x400mm a pro malty trámečky 
40x40x160mm. Do čel zkušebních těles se již v čerstvém stavu umisťují kovové hroty s jamkou. 
V tomto případě se měří objemová změna v podélné ose tělesa. Případně lze lepit dvojice kovových 
terčů s jamkou po zatvrdnutí a odformování na boky zkušebních těles. Délková změna je pak měřena 
na površích trámce v podélném směru. Další rozdílnost mohou být podmínky uložení, respektive 
v utěsnění trámců proti vysychání. Tělesa lze nechat volně vysychat ze všech povrchů, pak bude 
dominantní měřenou změnou smrštění vysycháním, nebo lze tělesa utěsnit obalem, pak je měřen 
převažující vliv autogenního smrštění. Vlastní měření změny délky trámců je prováděno pomocí 
příložných nebo pevných dilatometrů mezi jejichž hroty se trámeček vkládá, viz obrázek 42. Obecně 
trámečkovou metodou nelze samozřejmě postihnout objemové změny, které se odehrají před 
odformováním těles. 

2.2.1.9 Metoda měření kapilárního tlaku 

Metoda měření kapilárního tlaku sice není, věcně vzato, metodou měření objemových změn. 
Nicméně, velikost kapilárního tlaku v čerstvé směsi velmi těsně koresponduje s velikostí plastického 
smrštění a tendencí ke vzniku raných smršťovacích trhlin. Nutno podotknout že čerstvá vodou 
saturovaná směs má nulový kapilární tlak. S vysušováním kapilární tlak roste a v makroskopickém 
měřítku způsobuje smršťování směsi. Problematikou této metody se široce zabývají disertační práce 
[Holt, 2001] a publikace [Slowik et al., 2008]. Reálně lze velikost kapilárního tlaku v čerstvé směsi 
měřit do hodnot okolo 80kPa, poté nastává vnik vzduchu do pórového systému čerstvé směsi a další 
měření je znemožněno. Jako bezpečná hranice pro zabránění vzniku plastických trhlin v betonu je 
uváděna hodnota kapilárního tlaku do 15kPa [Slowik et al., 2008]. Fyzikální principy čidel pro měření 
kapilárního tlaku jsou popsány například v [Complex system, 2010]. 

2.2.2 Měření vázaných objemových změn 

Rozvoj metod měření ve stavu vázaného smrštění je poněkud novějším odvětvím. Je podporován 
nutností ošetření silového spolupůsobení materiálů při praktických aplikacích. Měřící metody ve 
stavu vázaném se principiálně mohou zaměřovat buď stanovení změny objemu či délky nebo je 
zjišťován vznik a velikost trhlin nebo může být měřeno napětí, při kterém dojde k porušení materiálu 
trhlinami. V této kategorii měření ve vázaném stavu jsou opět vyvinuty metody, které se speciálně 
hodí pro směsi z prostého betonu, z armovaného betonu či pro směsi maltové.  
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2.2.2.1 Metoda korýtková 

Nejstarší a nejjednodušší metoda měření ve stavu vázaného smrštění spočívá v uložení čerstvé malty 
do korýtka o průřezu úhelníku L50. Korýtko má délku 1000mm a neupravený drsný vnitřní povrch. 
Malta se nechá volně vysychat v laboratorních podmínkách. Vyhodnocení spočívá ve vizuálním 
pozorování vzniku a velikosti trhlin po uplynutí 7 až 14 dnů.  

2.2.2.2 Rozliv v tenké vrstvě na podkladu 

Metoda rozlivu v tenké vrstvě, popsaná v kapitole 2.2.1.6, může být snadno modifikována pro měření 
vázaného smrštění (expanze). Hydratující směs není v tomto případě od podkladu oddělena 
nepropustnou fólií, ale je vylita přímo na část pevného povrchu (např. betonovou dlaždici), se kterým 
vytvoří vazby tak, jako při reálné aplikaci na podklad.  

2.2.2.3 Prstencová metoda 

Tato metoda měření za podmínek vázaného smrštění spočívá v aplikaci, zejména betonových 
materiálů do mezikruží ocelových prstenců tak, jak je naznačeno na fotografiích prázdné formy 
(obrázek 43a) a formy naplněné betonem (obrázek 43b). Vnější prstenec slouží pouze pro udržení 
tvaru zkušebního tělesa. Vnitřní prstence zároveň blokuje smršťování směsi a zároveň je opatřen 
tenzometry, které snímají napětí v ocelovém materiálu vyvozené tlakem smršťujícího se betonu na 
prstenec.  

 

Obrázek 43: Vyobrazení prstenců pro měření napětí ve smršťující se směsi [Eppers, 2010] 

Nejedná se tedy přímo o klasickou metodu měření objemových změn, nicméně s objemovými 
změnami přímo souvisí. Je zde stanovena tendence hydratujícího materiálu ke vzniku trhlin a 
praskání při tuhnutí a tvrdnutí. Zároveň se za daných klimatických podmínek dá stanovit doba vzniku 
trhlin a hodnota vnitřního napětí potřebného k jejich vzniku. Detaily k této metodě podává americká 
norma ASTM C1581 / C1581M - 09a a publikace [Eppers, 2010]. 

2.2.2.4 Modifikace prstencové metody - cílený vznik trhlin 

V disertační práci [Štenko, 2012] autor popisuje modifikaci výše uvedené metody prstence pro 
testování tendence k praskání maltových směsí. Vnitřní prstence nahrazuje tělesem ve tvaru kvádru 
tak, jak je vyobrazeno na obrázku 44. Toto těleso vytváří opět blokaci smrštění pro hydratující maltu a 
navíc v místech svých rohů vytváří napěťové vruby. V místech vrubů je směs sledována zda a kdy 
dojde k rozvoji trhlin. Metoda postrádá tenzometrické snímače. Ovšem při zachování geometrie 
zkušební soustavy má ambice se stát vhodnou srovnávací metodou pro stanovení tendence 
hydratující malty k praskání vlivem nadměrných objemových změn v raném období hydratace. 
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Obrázek 44: Modifikace prstencové metody M. Štenkem [Štenko, 2012] Obrázek 45: Metoda smrštění 
bráněného výztužnou sítí [Štenko, 

2012] 

2.2.2.5 Metoda smrštění bráněného výztužnou sítí 

Stejný autor také popisuje další alternativní metodu stanovení náchylnosti k tvarové deformaci 
průhybem. Jedná se o metodu vhodnou pro tenkovrstvě aplikované maltové materiály (např. 
samonivelační stěrky). Při tomto zkušebním postupu je měřená směs vylita do formy o ploše 
50x1000mm ve vrstvě o tloušťce 10mm. Do čerstvé směsi je vložena výztužná ocelová síť o stejných 
půdorysných rozměrech. Metodu dokumentuje snímek na obrázku 45. Při následném hydratačním 
smršťování dochází k vazbě mezi výztuží a směsí a výsledkem silového spolupůsobení je nadzvednutí 
konců měřeného tělesa. Metoda je vyhodnocována pomocí měření výšky zdvihu na obou koncích.  

2.2.2.6 Metoda měření vázaného smrštění betonu při spolupůsobení s výztuží 

V případě vyztužených prvků dochází k silovému spolupůsobení ocelové prutové výztuže a 
cementové matrice betonu. Touto kohezí dochází k vázanému smrštění, to znamená, že blokováním 
smrštění dochází k celkovému poklesu vnějšího měřitelného relativního přetvoření. Metodu pro 
měření toho vázaného smrštění nabízí americká norma pro měření vázané expanze ASTM C845. K 
měření je vytvořeno betonové těleso o rozměrech 80x80x240mm. Tímto trámcem prochází ocelový 
prut o tloušťce 6mm, který je do betonové směsi vložen již v čerstvém stavu. Ocelový prut je ukotven 
do ocelových destiček, které tvoří čela betonového trámce. Ihned po odformování změřena rozteč čel 
a poté je betonové těleso uloženo do vodní lázně pro dosažení maximální expanze bobtnáním 
(eventuálně zapříčiněné přídavkem expanzní přísady) po dobu 3 až 7 dní.  

V knize [Collepardi, 2009] je navržena úprava metodiky tak, aby okrajové podmínky lépe odpovídali 
reálným podmínkám betonáže, kdy je betonový prvek často odformován již po 1. až 3. dnech. 
Modifikovaná metodika je prováděna následujícím způsobem. Po zatuhnutí směsi (po 4-8 hodinách) 
je změřena počáteční délka a poté je povrch betonu zabalen do vodě i páře nepropustné fólie. Po 
třech dnech je fólie odstraněna a vzorek je umístěn v prostředí s 50% relativní vlhkostí vzduchu. 
V tomto stavu je dále prováděno měření objemových změn, respektive délková změna čel trámce 
v časových odstupech. 
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3 Teoretický popis pórového systému a transportních jevů tepla a 
vlhkosti 

V této kapitole bude stručně popsáno rozdělení pórovitosti typické pro cementové matrice malt a 
betonů. Za normálních podmínek je v pórovém systému těchto materiálu vždy obsažena vlhkost. 
Proto budou popsány její stavy a chování, které závisí na jejím množství a velikosti póru, ve kterém se 
vyskytuje. A také budou naznačeny hlavní tendence změn pórovitosti během postupující hydratace. 
Další část této kapitoly je věnovaná hlavním principům šíření kapalné a plynné vlhkosti v pórovém 
systému a s tím souvisejícím pojmům sorpce, desorpce a kapilárního tlaku. Dále jsou stručně popsány 
zákony šíření tepla v silikátech. Jako poslední část této kapitoly je uveden Künzelův model, jakožto 
jeden z v současnosti nejpoužívanějších modelů sdruženého šíření tepla a vlhkosti v pórovém 
systému silikátů. 

3.1  Pórový systém hydratujících silikátů 

3.1.1 Rozdělení a charakter pórů 

V případě portlandského cementu jsou gelové hydratační produkty typické velikostí 2.10-9m až  
1.10-7m. Přičemž póry vznikající mezi zhydratovanými útvary gelu mají minimální rozměr okolo 1.10-9 
až 2.10-9m. Ve větších pórech může docházet ke vzniku krystalů a tato pórovitost může být dále 
zaplňována, čímž dochází k poklesu pórovitosti s narůstajícím stupněm hydratace [van Breugel, 
1991]. Rozdělení celého spojitého spektra velikosti pórů, jež se vyskytuje v hydratujících silikátech, se 
podle různých autorů poměrně liší. Nicméně, nejčastěji přijímané rozdělení, podle [Collepardi, 2009] 
a [van Breugel, 1991], lze shrnout v následujících bodech. 

• Pod hranicí 0,5 až 1nm jsou prostory mezi vrstvami C-S-H gelů 
• Jak již bylo zmíněno, nejmenšími póry jsou gelové póry vznikající v C-S-H gelech. Obvykle 

uváděný rozsah velikostí je 1 až 20nm (1.10-9 až 20.10-9m). 
• Přechod mezi gelovými a kapilárními póry tvoří tzv. mezopóry v rozsahu 20.10-9m až těsně 

pod hranici 1.10-7m.  

• Kapilární póry se vyskytují mezi C-S-H vlákny a zrny hydratujícího cementu. Dosahují velikosti 
v rozmezí 0,1 – 10 μm (1.10-7 až 1.10-5 m).  

• Nad hodnou průměru póru 1.10-5m mluvíme o vzduchových dutinách, které v řádech 
milimetrů označujeme již jako makrodutiny (kaverny) vzniklé nedostatečným zhutněním a 
nevypuzením vzduchu z hydratující směsi. Speciálním případem dutin jsou póry cíleného 
provzdušnění betonu ve tvaru sférických bublin o velikosti 100 - 300μm (1.10-4 až 3.10-4m).  

• Pro kompletní výčet pórovitosti v maltách a betonech je nutno zmínit i případné póry, jež 
mohou být přítomny v zrnech kameniva. 

Toto rozdělení je možné zjednodušit [Šťastník, 2005], [Collepardi, 2009], a lze nahlížet na spektrum 
velikosti pórů podle následující tabulky 17. 

Tabulka 17: Zjednodušené rozdělení pórů v hydratujících silikátech 

mikropóry (gelové póry) kapilární póry makropóry 

10-9 až 10-7m 10-7 až 10-3m 10-3m a větší 

Schématické vyobrazení gelové a kapilární pórovitosti je na obrázku 46. Gelové póry zabírají asi 28% 
objemu pevné fáze v zatvrdlé cementové pastě portlandského cementu a nemohou být zpracováním 
směsi ovlivňovány ani co do jejich objemu, ani velikosti [Collepardi, 2009]. Proti tomu kapilární póry, 
které se nacházejí mezi pevnými částicemi cementové pasty lze výrazně ovlivnit vodním 
součinitelem, dosaženým stupněm hydratace a potom také sehrává roli teplota, mineralogické 
složení cementu a zastoupení jemných podílů [van Breugel, 1991].  
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Obrázek 46: Schéma kapilární pórovitosti mezi C-
S-H vlákny a gelové pórovitosti uvnitř C-S-H 

vláken [Collepardi, 2009] 

Obrázek 47: Vliv vodního součinitele na charakter 
pórovitosti pasty z CEM I, stanovení metodou MIP 

[van Breugel, 1991] 

Vliv vodního součinitel na distribuci velikosti pórů a celkovou pórovitost vyzrálé cementové matrice 
z CEM I zobrazuje graf na obrázku 47. Se snižujícím se vodním součinitelem klesá celková pórovitost a 
zmenšuje se zastoupení kapilárních pórů. Závislost objemů kapilární pórovitosti Pa na poměru $ %⁄  a 

stupni hydratace je dána vztahem dle Powerse: 

 Pa = 100 $ % � 36,15	Γ4X7<⁄  (38) 

kde Pa je objem kapilárních pórů vyjádřený v litrech na 100kg nezhydratovaného cementu. 

Charakter pórovitosti přímo implikuje makroskopické vlastnosti malt a betonů. Gelové póry zásadně 
ovlivňují velikost creepu a smrštění vysycháním při relativních vlhkostech do 50%. Množství 
kapilárních pórů přímo koreluje s pevností a permeabilitou cementové matrice. Kapilární pórovitost 
také ovlivňuje smrštění vysycháním při vysokých relativních vlhkostech. [Mehta, Monteiro, 1993].  

Podle [Halamíčková et al., 1995] je pórová struktura hydratovaného cementového matrixu v maltách 
a betonech poměrně odlišná od struktury matrixu v cementových pastách bez obsahu kameniva. 
Tento rozdíl je způsoben vznikem tranzitních zón na rozhraní kameniva a hydratujících cementových 
zrn, v anglicky označovaných jako „Interfacial Transition Zones“ (ITZ). Tranzitní zóny mají přímý vliv 
na zastoupení velikosti pórů. Přítomnost kameniva, zejména jemného, má také z fyzikálního hlediska 
vliv na permeabilitu pro vodu v pórovém prostředí cementového matrixu a difuzivitu chloridových 
iontů. Ke vzniku tranzitních (kontaktních) zón na rozhraní cementového kamene a zrna kameniva 
Pytlík udává, že v případě CEM I jsou tyto zóny tvořeny relativně málo pevným portlanditem nebo 
ettringitem [Pytlík, 2000].  

3.1.2 Přítomnost a stavy vody v pórovém systému 

V pórovém systému hydratujících silikátů je za běžných podmínek vždy přítomna voda ve vzájemně 
těžko odlišitelných fázích. Její stav a chování je velmi ovlivněno charakterem silikátového skeletu a 
hlavně pak průměrem pórů, ve kterých se voda nachází. Podle van Breugela lze v pórovém systému 
hydratujících silikátů rozlišit tři hlavní stavy vody. Jedná se o vodu chemicky vázanou, vodu vázanou 
fyzikálně a volnou kapilární vodu. 

Obsah fyzikálně vázané a kapilární vody je přímo závislý na relativní vlhkosti vzduchu v pórovém 
systému. Při nízkých relativních vlhkostech ((3= 0 až 30%) jsou vnitřní stěny pórového systému 
pokryty monomolekulární vrstvou vody v tloušťce přibližně 3 Å. Tloušťka vznikajícího souvrství se při 
zvyšování relativní vlhkosti adsorpcí zvětšuje na 8-9 Å. Tento děj probíhá do (3=70 až 80%. V místech, 
kde je pevná gelová fáze blízko u sebe, může nastávat jev kapilární kondenzace. Póry o průměrů 60 a 
200 Å jsou vyplňovány vodou v oblasti (3=60 až 90%. Při 100% relativní vlhkosti v pórech se vytváří 
nejsilnější adsorbovaná vrstva představující 4 až 6 monomolekulárních vrstev [van Breugel, 1991]. 
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Chemicky vázaná voda je nejtěsněji a nejpevněji spojena se skeletem a je obecně považována za jeho 
vlastní součást. Zabudováním této vody do skeletu doprovází chemické smrštění, tedy zmenšení 
objemu produktů hydratace ve srovnání s původními objemy reaktantů. Uvažujeme-li, že typický 
průměr gelového póru zaujímá 2nm (20 Å), je za normálních podmínek ((3=35 až 80%) tato gelová 
pórovitost prakticky zcela vyplněna fyzikálně vázanou vodou. Díky silným vazebným silám je tato 
voda v podstatě nevyužitelná pro další hydrataci. Dále van Breugel uvádí, že jako orientační množství 
vody v gelových pórech lze brát 15% z hmotnosti nezhydratovaného cementu. To spolu s přibližně 
25% chemicky vázané vody vytváří potřebu 40% vody z hmotnosti cementu pro dosažení úplné 
kompletní hydratace. Vodu, kterou lze z pórového systému odstranit sušením při 105°C, obvykle 
nazýváme volnou nebo kapilární vodou. Tato vypařitelná voda je plně dostupná pro průběh další 
hydratace jader cementových zrn [van Breugel, 1991]. 

Při vysoušení cementové matrice se voda přemísťuje z velkých kapilárních pórů do menších, dokud 
není ustavena termodynamická rovnováha závisející na relativní vlhkosti, distribuci a velikosti pórů. 
V reálných nestacionárních podmínkách však tato termodynamická rovnováha není prakticky nikdy 
ustanovena a je proto dosahováno mezilehlých stavů. V těchto mezilehlých stavech jsou prázdné 
kapilární póry vyplněny vzduchem a vodní párou (na obrázku 48 bíle) a jejich vnitřní povrch je pokryt 
vrstvičkou adsorbované vody (na obrázku 48 světle modrá), jejíž tloušťka je v rozmezí 1 až 6 
monomolekulárních vrstev. Volná kapilární voda je na obrázku 48 značena tmavě modrou [van 
Breugel, 1991]. Šedě je vyznačen pevný skelet C-S-H gelu a obsahem chemicky vázané vody. 

 

Obrázek 48: Schéma pórového systému cementové matrice s obsahem vody [van Breugel, 1991] 

Obrázek 49: Koncepty rozdělení vody v pórovém systému cementové matrice podle Jensena a Taylora [van 
Breugel, 1991] 
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Koncepty rozdělení vody v pórovém systému v závislosti průměru póru jsou zobrazeny na obrázku 49. 
Koncept podle Jensena rozlišuje vodu nevypařitelnou chemicky vázanou (v grafu 49 černě) a vodu 
vypařitelnou, kterou dále dělí na vodu v gelových a kapilárních pórech (v grafu 49 šedě). Podobně 
jako Jensen rozlišuje pórovou vodu i Powers. Koncept rozdělení vody podle Taylora vyjádřen 
schematicky v grafu na obrázku 49 a je značen šrafováním. 

Další přístup k rozdělení vody v pórovém systému hydratujících silikátů vytvořili Mehta a Monteiro. 
Do velikosti pórů 2,5nm je voda v nich považována za nevypařitelnou, vázanou mezimolekulárními 
silami, anebo iontovými a kovalentními vazbami v případě mezivrstev C-S-H gelu. Tato voda není 
schopna vytvořit menisky. Voda ve všech větších pórech je již považována za vypařitelnou. Do 
průměru pórů 10nm vytváří silné menisky, do 50nm středně silné menisky. Nad 50nm účinek 
menisků slábne a jedná se o volnou vodu [Mehta, Monteiro, 1993]. 

Matrice cementového kamene se vyznačuje značným vnitřním povrchem a také svou 
hygroskopičností, tedy schopností pohlcovat a zadržovat vodní páru ze vzduchu. S těmito vlastnostmi 
je spojený, již víše zmiňovaný jev adsorpce. Adsorpcí je míněn proces pokrývání vnitřních povrchů 
látky vrstvami vodních molekul, které jsou k povrchu vázány přitažlivými fyzikálními van der 
Waalsovými silami. Desorpce je pak jevem opačným, tedy snižování množství adsorbovaných vodních 
molekul, respektive vrstev. Sorpční izoterma je pak funkční závislost množství adsorbované vlhkosti 
látkou na relativní vlhkosti vzduchu v jejím pórovém prostoru při konstantní teplotě. Typická 
desorpční izoterma cementové matrice se od sorpční izotermy vyznačuje hysterezí, protože při 
desorpci z nasyceného stavu je zapotřebí zvýšeného tlaku pro výpar spojených vrstev vody na obou 
stranách póru. 

Adsorpci monomolekulární vrstvy vody popisuje Langmuirova adsorpční izoterma, která je graficky 
znázorněna na obrázku 50a. Veličina a zde představuje množství adsorbovaného vodní páry, přičemž +T je množství, které je nutné k pokrytí celého vnitřního povrchu monomolekulární vrstvou. Tlak p 
představuje rovnovážný tlak plynu. Při monovrstvé adsorpci vstupují adsorbent a adsorbát do velmi 
těsné interakce, tento typ adsorpce je proto někdy nazýván chemisorpcí. Pórovému prostředí 
cementové matrice však lépe vyhovuje sorpční izoterma BET, která popisuje více vrstvou adsorpci a 
je znázorněna na obrázku 50b. Po vytvoření monovrstvy při tlaku V! adsorpce vody pokračuje až do 
dosažení parciálního tlaku nasycené vodní páry VU. 

   

Obrázek 50: Adsorpční izotermy - a) Langmuirova adsorpční izoterma, b) adsorpční izoterma BET, c) adsorpce s 
kapilární kondenzací [Bartovská, Šišková, 2005] 

Reálné podmínky pórového systému malt a betonů však navíc obsahují jev kapilární kondenzace. 
Čímž vzniká typický esovitý tvar jejich sorpčních a desorpčních křivek. Parciální tlak nasycené vodní 
páry nad zakřiveným povrchem vykazuje nižší hodnotu oproti tlaku nad rovinnou hladinou. Tento fakt 
zapříčiňuje vyšší pravděpodobnost, že molekula zkondenzuje a znesnadňuje její výpar ve srovnání 
s podmínkami nad nezakřivenou hladinou. Snížení parciálního tlaku nasycené vodní páry vede ke 
zvýšení rychlosti ukládání dalších vrstev molekul vody a tedy i křivosti povrchu. Tím se celý proces 
urychluje a probíhá až do úplného vyplnění kapiláry vodou a to v závislosti na průměru kapiláry a 
relativní vlhkosti. Jev kapilární kondenzace je znázorněn na obrázku 50c. Křivka BET je zde od bodu 
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K rozšířena o dodatečné množství zkondenzované vody. Bod K v cementových matricích odpovídá 
relativní vlhkosti 63,2% a poloměru pórů 3nm [Baroghel-Bouny, 2006 I]. 

Póry v cementové matrici lze, podle jejich velikosti a průběhu výše uvedených jevů, rozdělit na oblasti 
tak, jak je uvedeno v tabulce 18. 

Tabulka 18: Rozdělení pórů podle jejich způsobu sycení vlhkostí [Šťastník, 2005] 

oblast: hygroskopická oblast přechodová oblast nadhygroskopická oblast 

poloměr póru: 10-9 až 10-8m 10-8 až 10-7m 10-7 až 10-3m 

V hygroskopické oblasti velikosti pórů postačí k úplnému nasycení pórů vodou pouze jevy adsorpce 
monovrstvé a multivrstvé a jev kapilární kondenzace. V této oblasti lze uplatnit pro stanovení sorpční 
izotermy exsikátorovou metodu. Nadhygroskopická oblast pórů potřebuje k nasycení vlhkostí kontakt 
s kapalnou vodou. V přechodové oblasti pórů nastává hranice mezi adsorpcí vázanou vodou a vodou 
volnou tak, jak je znázorněno na obrázku 51, kde je zobrazen vztah objemového b?, respektive 
hmotnostního obsahu vlhkosti v látce b6 na poloměru kapiláry při konstantní teplotě t. 

 

 

Obrázek 51: Schéma oblastí působení adsorpčních 
jevů v závislosti na velikosti pórů [Šťastník, 2005] 

Obrázek 52: Desorpční křivky pro HPC pastu (CH), pro HPC 
beton (BH), pastu CEM I (CO), normálního betonu (BO-SN) 
a normálního betonu zrajícího za zvýšené teploty (BO-AF) 

[Baroghel-Bouny, 2006 I] 

Velmi rozsáhlou práci v oblasti vztahu adsorpce a desorpce vzdušné vlhkosti cementovými matricemi 
a jejich trvanlivostí, pevností a objemovými změnami vytvořil tým okolo Baroghel-Bouny. 
Z nejvýznamnějších publikací lze zmínit [Baroghel-Bouny et al., 1999], [Baroghel-Bouny, 2006 I] a 
[Baroghel-Bouny, 2006 II]. Graf na obrázku 52 uvádí průběhy desorpční izoterm pro různé druhy 
betonů a cementových past z portlandského cementu lišící se vodním součinitelem a obsahem 
mikrosiliky (SF). V grafu lze pozorovat snížení obsahu vlhkosti se snižováním vodního součinitele. Na 
úrovni relativní vlhkosti 44% dochází je sjednocení průběhu desorpčních křivek všech zkoumaných 
materiálů.  

3.1.3 Množství nevypařitelné vody v cementové matrici 

Jak bylo zmíněno v předešlé kapitole 3.1.2, část záměsové vody se s postupující hydratací stává, za 
normálních teplot, neoddělitelnou součástí minerálního skeletu cementové matrice. Tato voda je 
různými autory nazývána vodou chemicky vázanou, vodou v krystalické fázi či vodou nevypařitelnou. 
Její množství v cementové matrici je dáno jednak stupněm aktuálním hydratace, teplotou, při které 
probíhá hydratační reakce a také druhem pojiva a vznikajících hydratačních zplodin. V následujícím 
textu budou uvedeny hodnoty koeficientu obsahu nevypařitelné vody typické pro portlandský a 
hlinitanový cement a cementy pucolánovými a latentně hydraulickými přísadami. Dále je také 
uvedena jedna z metod stanovení množství nevypařitelné vody. Množstvím nevypařitelné vody 
v hmotách na bázi počáteční expanze ettringitu se zabývá kapitola 7.3.1.2. Koeficient obsahu 
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nevypařitelné vody udává množství vody v gramech, které je zabudováno do struktury hydratačních 
zplodin při plné hydrataci 1 gramu daného pojiva. 

Koeficienty obsahu nevypařitelné vody pro slínkové minerály portlandského cementu a volné vápno 
jsou nejčastěji uváděny podle následující tabulky 19. 

Tabulka 19: Koeficient obsahu nevypařitelné vody pro slínkové minerály portlandského cementu [Molina, 1992] 

Fáze Koeficient cd [g vody/ g cementu] 

C3S 0,24 

C2S 0,21 

C3A 0,40 

C4AF 0,37 

volné vápno při produkci portlanditu 0,33 

Vezmeme-li v úvahu průměrné procentuální zastoupení slínkových minerálů v konkrétním 
portlandském cementu můžeme váženým průměrem stanovit obsah nevypařitelné vody pro celý 
slínek. Pro potřeby výpočtových simulací je za obvyklou hodnotu nevypařitelné vody pro matrici z 
portlandského cementu považována hodnota 23g vody na 100g nezhydratovaného cementu CEM I.  

Studie [Pane, Hansen, 2004] popisuje stanovení stupně hydratace a množství nevypařitelné vody 
pomocí výstupů analýz DTA\TGA a izotermické kalorimetrie. Bylo provedeno stanovení množství 
nevypařitelné vody pro cementové pasty s vodním součinitelem 0,45 za třech různých teplot 9, 23 a 
34°C. Z materiálového hlediska byl zkoumán čistý portlandský cement a dále portlandský cement 
s příměsí popílku, mikrosiliky a granulované vysokopecní strusky, tedy materiály vykazující 
pucolánovou reakci. Přehled výsledků uvádí tabulka 20. 

Tabulka 20: Koeficient obsahu nevypařitelné vody pro portlandský cement modifikovaný latentně hydraulickými 
příměsi s uvažováním vlivu teploty prostředí při hydrataci [Pane, Hansen, 2004] 

Materiál 

Koeficient cd [g vody/ g cementu] při 
teplotě hydratace efghi	j [J/g] 

9°C 23°C 34°C 

100% OPC 0,228 0,220 0,215 438,74 

75% OPC + 25% popílek 0,217 0,190 0,170 453,40 

75% OPC + 25% vysokopecní struska 0,318 0,265 0,230 582,96 

90% OPC + 10% mikrosilika 0,256 0,230 0,195 513,85 

Z této studie vyplývá závislost množství nevypařitelné vody, které je zabudováno do struktury, na 
teplotě, za které hydratace probíhala. Přičemž s rostoucí teplotou klesá množství nevypařitelné vody 
v cementovém kameni. Podle měření Pane a Hansena přinášejí pucolánové a latentně hydraulické 
reakce zvýšené celkové hydratační teplo k4X7<	j ve srovnání s portlandským cementem.  

Minimální množství vody potřebné k plné hydrataci hlinitanového cementu a izolovaného kalcium-
aluminátu CA uvádí [George, 1990]. Hodnoty jsou zobrazeny v tabulce 21. 
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Tabulka 21: Koeficient obsahu nevypařitelné vody pro hlinitanový cement a čistý CA s ohledem na teplotu 
prostředí při hydratační reakci 

Druh cementu Teplota hydratace Koeficient cd [g vody/ g cementu] 

CEM I - 0,28 

hlinitanový cement 50°C 0,33 

čistý CA 50°C 0,46 

hlinitanový cement 20°C 0,83 

čistý CA 20°C 1,14 

Z dat zřejmé, že potřeba vody pro hydrataci hlinitanových cementu je za normálních teplotních 
podmínek značně vyšší, ve srovnání s portlandským cementem. Přitom se rostoucí teplotou 
hydratace obsah chemicky vázané vody ve zplodinách hlinitanového cementu výrazně klesá. 

Bentz na svých webových stránkách uvádí postup pro stanovení množství nevypařitelné vody pro 
silikátová pojiva a zároveň experimentální stanovení průběhu stupně hydratace v čase u hydratujících 
cementových past [Bentz, 2012b]. Postup tohoto stanovení lze popsat následujícím způsobem. Je 
vytvořena pasta s definovaným poměrem $ %⁄ . Ihned po promísení, které probíhá v igelitovém 
pytlíku, je směs přenesena do plastikového kelímku. Typicky je celková hmotnost vzorku okolo 15g. 
Kelímky jsou buďto utěsněny nebo je přidán cca 1ml vody na povrch směsi pro zajištění ošetřovacích 
podmínek pro hydrataci. Vzorky jsou uloženy při teplotě 25°C až do doby, ve které chceme stanovit 
stupeň hydratace, respektive množství nevypařitelné vody. Po dosažení požadované doby je pasta 
rozdrcena na prášek a pomocí techniky vakuového prosycení metanolem je zastaven hydratační 
proces. Prášek je ve vážence vysušen při teplotě 105°C. A následně je umístěn do pece o teplotě 
1000°C na dobu minimálně 4hodin. Obsah nevypařitelné vody je stanoven jako rozdíl hmotnosti 
prášku po vysušení a po umístění do pece. Výsledná hodnota je korigovaná o ztrátu žíháním prášku, 
která je stanovena v odděleném experimentu. Pro převedení obsahu nevypařitelné vody na stupeň 
hydratace je nutno stanovit obsah nevypařitelné vody pro plně hydratovaný vzorek.  

3.1.4 Změny pórového systému během hydratace 

Během hydratačního procesu dochází k významným změnám pórového prostředí v hydratujícím 
silikátu. Celková pórovitost se snižuje s narůstajícím podílem nových hydratačních produktů a 
zároveň dochází k nárůstu zastoupení gelových pórů a mikropórů [Holt, 2001]. Tento jev je velmi 
dobře pozorovatelný při provedení série MIP měření v různých stupních hydratace. Na obrázku 53 je 
zachycen vývoj porozimetrické křivky pasty z CEM I v čase. V rozsahu doby zrání 28 dnů zde dochází k 
postupnému poklesu celkové pórovitosti na poloviční hodnotu pórovitosti stanovené ve stáří 1 dne. 
Dále zde můžeme pozorovat navyšování poměrného zastoupení pórů o průměru pod 1·10-7m na úkor 
zastoupení zejména kapilárních pórů. Zároveň se tento proces projeví i na aktuální desorpční křivce 
pórového materiálu. Bylo experimentálně prokázáno [Gawin et al., 2006 I], že průběh změny celkové 
pórovitosti hydratujícího cementového matrixu je lineárně závislý na stupni hydratace. Přičemž 
dalším proporčním parametrem této závislosti je vodní součinitel. S vyšším vodním součinitelem je 
pórovitost matrixu vyšší, ale její pokles je méně strmý. Naopak s nižším vodím součinitelem ($ %⁄  
=0,3 až 0,4) je celková pórovitost nižší, ovšem dochází k jejímu prudšímu poklesu vlivem zřetelnějšího 
projevu autogenního smrštění. 
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Obrázek 53: Křivky MIP hydratující pasty portlandského 
cementu v čase 1,3,7 a 28 dní po záměsi [Holt, 2001] 

Obrázek 54: Perkolace a deperkolace pórového 
systému, s úpravou převzato z [TDA Research, 2013] 

Dalším jevem při probíhající hydrataci je deperkolace a možná opětovná perkolace pórového 
systému. Perkolací pórového systému je myšlen proces navyšování jeho spojitosti a tím i 
průchodnosti, respektive permeability pro obecnou tekutou fázi. Póry v „perkolovaném stavu“ jsou 
schematicky naznačeny na obrázku 54 vpravo. Tmavé kruhy představují spojitý pórový prostor. Světle 
je vyznačen nepermeabilní pevný skelet. Deperkolací je pak myšlen proces přerušení spojitosti 
pórového systému, který je způsoben vlivem zarůstání pórů hydratačními zplodinami, a je naznačen 
na obrázku 54 vlevo. Jev deperkolace probíhá v cementových matricích na bázi CEM I velmi 
intenzivně v počátečních 2 až 3 dnech po uložení. Což je doprovázeno prudkým poklesem vnitřní 
permeability l. Změny permeability po dosažení stupně hydratace Γ4X7< ≅ 0,3 jsou již daleko 

pozvolnější [Bentz, 2006]. 

3.2 Základní transportní mechanismy v pórovém systému 

Obecně lze šíření vlhkosti v pórovém systému rozdělit na šíření kapalné a plynné fáze. Ve velmi 
malých pórech stává velmi problematické rozlišení těchto fází. Za hnací mechanizmy je považován 
gradient tlaků vody a vodní páry, což lze přeneseně vyjádřit jako rozdíl koncentrací mezi dvěma body 
transportu. Šťastník uvádí rozdělení velikosti pórů z hlediska převažujícího transportu vlhkosti. 
V makropórech převažuje volné proudění a působení gravitace. V kapilárních pórech převažuje 
proudění a kapilární síly, které mohou působit pohyb vody i proti gravitaci. Šíření vlhkosti 
v mikropórech převažuje formou difúze a efúze. Saturaci vlhkostí těchto pórů řídí adsorpční procesy 
[Šťastník, 2005]. Transport tepla pórovým systémem se řídí standardními jevy vedení, proudění a 
radiace. Přičemž vedení je uvažováno jako dominantní jev uvnitř makroskopického tělesa malt či 
betonu. Proudění je uvnitř vzhledem k nepatným velikostem pórů zanedbáváno. Naopak je často 
využíváno Newtonovy přestupové podmínky při přestupu tepla z tělesa do okolního vzduchu. Radiace 
je také uvažována dominantě jako možná okrajová podmínka při silném zdroji sálavého tepla a je 
řízena Stefan-Boltzmanovým zákonem.  

3.2.1 Transport vodní páry 

Transport vodní páry pórovým systémem se realizuje několika typy difúze. Rozlišujeme Stefanovu 
difúzi, Fickovu difúzi, povrchovou difúzi v multimolekulárních vrstvách, rozpouštěcí difúzi, termodifúzi 
a efúzi [Šťastník, 2005]. Nicméně, při praktických výpočtech modelování je transport vodní páry 
nejčastěji interpretován a zobecňován pomocí Fickových zákonů difúze vodní páry.  

První Fickův zákon vytváří relaci mezi difúzním tokem a koncentrací s tím, že tok je realizován z míst 
s vyšší koncentrací do místa s nižší koncentrací, kde velikost toku je proporční ke koncentračnímu 
gradientu. 
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 n = −opqpr  (39) 

Druhý Fickův zákon popisuje, jak probíhá změna koncentrace v čase. 

 
pqps = op�qpr�  (40) 

V předchozích dvou rovnicích je použito toto značení: n je difúzní tok [mol.m-2.s-1], o je difuzivita 
materiálu [m2.s-1], q je koncentrace vztažená na objem [mol.m-3], r je pozice [m] a s je čas [s]. 
Difuzivita je dána vztahem: 

 o = tF^_N  (41) 

Fickův zákon můžeme též také vyjádřit pomocí rozdílů parciálních tlaků vodní páry, jakožto hnacího 
mechanizmu difúze. Za stacionárního stavu lze šíření vodní páry difúzí pórovitým prostředím popsat 
následujícím vztahem: 

 u7 = −t	grad	V8N (42) 

kde u7 je hustota difúzního toku [kg.m-2.s-1] a grad V8N je gradient parciálních tlaků vodní páry [Pa]. 
Součinitel δ je materiálová charakteristika nazývaná součinitel difúzní vodivosti pro vodní páru [s].  

3.2.2 Transport vody v kapalném stavu 

Darcyho zákon je nejčastěji využívaným nástrojem k popisu šíření kapalné fáze v pórovém systému. 
Udává proporční vztah mezi hodnotou okamžitého průtoku pórovým médiem, viskozitou kapaliny, 
tlakovým poklesem a danou transportní vzdáleností podle vztahu 43.  

 k = −l`x Vy − Vz�{  (43) 

Celkový průtok k [m3.s-1] je roven součinu vnitřní permeability pórového média l [m2], průtočné 
plochy S [m2], poklesu tlaku mezi místem „a“ a místem „b“ [Pa], to celé lomeno dynamickou 
viskozitou kapaliny x [Pa.s] a délkou {, přes kterou průtok probíhá [m]. 

Pro vodou částečně saturovaná pórová média, mezi něž patří i cementová matrice, můžeme Darcyho 
zákon zapsat v následujícím tvaru [Gawin et al., 2006 I]: 

 |`N}N; = −l~N�xN Bgrad	VN − *N�D (44) 

kde: | je pórovitost média [-],	`N je stupeň nasycení pórů vodou [-],}N; je rychlost šíření kapalné 
fáze vzhledem k pevnému skeletu [m.s-1], l~N je relativní vnitřní permeabilita média pro vodu závislá 
na obsahu vlhkosti, � je tenzor vnitřní permeability [m2], xN je dynamická viskozita vody 
[Pa.s],	grad	VN je gradient tlaku vody [Pa.m-1], *N je objemová hmotnost vody a � je gravitační 
zrychlení. 

Experimentálně stanovené hodnoty vnitřní permeability pro hydratující matrici cementové pasty a 
malt na bázi CEM I lze nalézt v publikaci [Halamíčková et al., 1995]. Výsledky měření závislosti vnitřní 
permeability matrice na stupni hydratace jsou zobrazeny na obrázku 55. Graf zachycuje tyto 
materiály při dvou vodních součinitelích, a to $ %⁄ =0,4 a 0,5. Pro každý součinitel byla vytvořena 
pasta bez obsahu kameniva a dále malta se zastoupením písku 35, 45 a 55% z objemu celé směsi.  
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Obrázek 55: Změna vnitřní propustnosti cementové matrice v závislosti na stupni hydratace stanovená pro 
malty z portlandského cementu s vodním součinitelem 0,4 a 0,5 při rostoucím obsahu kameniva ve směsi 

[Halamíčková et al., 1995] 

Halamíčková také zmiňuje další charakteristiku pórového prostředí cementového matrixu. Jedná se o 
kritický poloměr pórů, který udává maximální poloměr, na kterém jsou ještě póry kontinuálně 
propojeny a vytvářejí tak volný transportní průchod pro transportní difúzní procesy vody. Ve své práci 
uvádí, že matrice portlandského cementu vykazující vnitřní propustnost l=1.10-17m2 jsou kontinuálně 
propojeny systémem pórů o kritickém poloměru >3<=1.10-7m. U matric vykazujících vnitřní 
propustnost l=1.10-20m2 se hodnota kritického poloměru pórů blíží hodnotě >3<=1.10-8m. Mezi 
oběma hodnotami lze, podle Halamíčkové, prokázat lineární průběh. Z tohoto vyplývá, že cementové 
malty obsahují kontinuálně propojenou síť pórů o větším poloměru nežli je tomu v případě past, což 
dokladuje vliv zastoupení kameniva ve směsi (poměru + %⁄ ) na charakter pórové cementové matrice. 
Se zvyšujícím se poměrem + %⁄  narůstá vnitřní propustnost pórového systému cementové matrice 
pro kapalnou vodu. 

3.2.3 Vedení tepla v pórovém systému 

Stacionární vedení tepla popisuje 1. Fourierův zákon. Tento zákon udává velikost hustoty tepelného 
toku u [W.m-2] na základě teplotního gradientu a teplotně závislého součinitele tepelné vodivosti 
podle vztahu 45.  

 u = −� ∙ �=�r (45) 

 Nestacionární vedení tepla zohledňuje 2. Fourierův zákon. Změna teploty v čase je dána vztahem: 

 	�=�s = + ∙ ���=�r� � ��=��� � ��=���� (46) 

kde a je součinitel teplotní vodivosti a [m2.s-1], který lze vyjádřit jako: + - ��� ∙�. 

3.2.4 Okrajové podmínky tepla a vlhkosti 

Okrajovými podmínkami je, při modelování šíření tepla a vlhkosti v pórových prostorech hydratujících 
silikátů, definováno okolní prostředí a druh kontaktu (tepelné a vlhkostní výměny) tělesa s okolním 
prostředím. Tyto podmínky pro šíření tepla a vodní páry rozděluje tabulka 22.  
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Tabulka 22: Okrajové podmínky pro šíření tepla a vodní páry 

typ 
podmínky 

popis podmínky pro šíření tepla 
popis podmínky pro šíření vodní 

páry 
druh 

podmínky 

I. 
pevně definovaná teplota =3 

materiálu na rozhraní  

pevně definovaná relativní 
vlhkost vzduchu v pórovém 

prostředí (3 na rozhraní  

(eventuálně V3 nebo V8N) 

Dirichletova 

II. 
pevně definována hustota 

tepelného toku u mezi prostředími 

pevně definována hustota 
difúzního toku u7 mezi 

prostředími 
Neumannova 

III. u = ℎ�=) − =3� u7 = �3Z*8N − *j8N[ Newtonova 

Jako okrajových podmínek pro přestup kapalné vlhkosti je využíváno pouze pevně definované 
vlhkosti jakožto účinek deště nebo uložení pod vodou. Jiné podmínky jsou pro šíření kapalné vlhkosti 
nevyhovující [Šťastník, 2005]. 

Vztah 47 je nazýván Newtonova přestupová podmínka. Hustota tepelného u [W.m-2] toku mezi 
prostředími stoupá s narůstající teplotním rozdílem a s rostoucím součinitelem přestupu tepla ℎ� 
[W.m-2.K-1].  

 u = ℎ�=) − =3� (47) 
Tento součinitel vyjadřuje intenzitu tepelné výměny realizované třením proudícího vzduchu o povrch 
modelovaného tělesa. Funkčně je závislý především na rychlosti proudění vzduchu >?	  [m.s–1]. Podle 
[Steuer, 2008] lze součinitel přestupu tepla empiricky odhadnout pomocí následujícího vztahu 48. 

 ℎ�>?� = �6,2 + 3,9	>?		pro	>? < 5m ∙ sI!7,52	>?�0,��	pro	>? > 5m ∙ sI! (48) 

Podmínky přestupu vodní páry (vztah 49) se používá pro vyjádření hustoty difúzního toku vodní páry u7 [kg.m-2.s-1] mezi dvěma prostředími. V této práci je používána pro vyjádření míry přenosu mezi 
pórovým prostředím hydratujícího silikátu a okolního vzduchu. 

 u7 = �3Z*8N − *j8N[  (49) 

 Veličiny *8N a *j8N vyjadřují koncentraci vodní páry v těchto prostředích [kg.m-3]. Součinitel přenosu 
hmoty �QBm. sI!D lze vyjádřit vztahem: 

 �Q = |�`	∆q	 (50) 

kde |� je míra transportu hmoty [mol.s-1] a S je efektivní plocha, na které probíhá transport [m2]. 
Přičemž řídící silou je rozdíl molárních koncentrací vodní páry ∆q [mol.m-3]. Této veličiny �Q  je využito 
v kapitole 7 věnované praktickému modelování objemových změn hydratujících malt. 

Dále jsou okrajové podmínky diskutovány teoreticky v kapitole 4.2.7 a ve výpočtové části 7.4. 

3.2.5 Sdružený transport tepla a vlhkosti pórovým systémem 

Šíření tepla a fází vody v pórovém prostředí lze označit za synergické. Například hodnota součinitele 
tepelné vodivosti je silně funkčně závislá na obsahu vlhkosti v látce. Naopak k šíření vlhkosti může 
dojít působení teplotního gradientu. Z těchto důvodů je pro korektní modelování nutné uvažovat 
sdružený transport. Modely sdruženého transportu tepla a vlhkosti lze, podle [Complex system, 
2010], rozdělit s ohledem na uvažovaný způsob transportu vlhkosti. Jsou rozlišovány tři základní 
přístupy uvedené v následujících bodech. 
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a) Difúzní teorie vlhkostního transportu (nejvýznamnější přístupy vytvořili: Lykov, Krischer, Kiessl, 
Künzel, Häupl & Stopp), 

b) Teorie proudění při vlhkostním transportu (anglicky „Convective theory of moisture transport”), 
(nejvýznamnější přístupy vytvořili: Philip & de Vries, de Vries, Milly), 

c) Hybridní modely sdruženého transportu tepla a vlhkosti (rozvíjeny např. Grunewaldem). 

V současnosti je nejvíce využívaný model Künzelův, publikovaný v roce 1995. Tento model poskytuje 
dostatečné přesné výsledky pro pórové prostředí hydratujících silikátů a zároveň se jedná o model 
s nejmenšími nároky na vstupní veličiny [Complex system, 2010]. 

Künzelův model sdruženého transportu tepla a vlhkosti lze zapsat rovnicemi 51 a 52: 

 
�*?�( p(ps = div�o�grad( + t	grad(	V8N;�� (51) 

 �G�^ p^ps = div�grad^� + {?divBt	grad(	V8N;�D (52) 

kde *? je částečná vlhkostní hustota [kg.m-3], ( je relativní vlhkost, t je součinitel difúzní vodivosti 
[s], V8N; je parciální tlak nasycené vodní páry ve vzduchu [Pa], G je hustota entalpie [J.m-3], {? je 
latentní výparné teplo vody (2,26.106 J.kg-1). o�  je transportní koeficient kapalné vody a je definován jako: 

 o� = oY �*?�(  (53) 

kde oY je vlhkostní vodivost [m2.s-1]. 
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4 Teorie modelování hydratujících silikátů 

4.1 Současný stav poznání v oblasti modelování hydratujících silikátů 

Hlavním účelem výpočtového modelování hydratujících malt a betonů je co nejpřesnější predikce 
chování konstrukcí vyrobených z těchto hmot v rozmanitých okrajových podmínkách bez nutnosti 
finančně a časově náročných experimentů. Hlavní využití tato predikce nachází v odvětví tzv. 
extrémním inženýrství, tedy při výstavbě podzemních tunelů, složitých mostních konstrukcí a 
výškových budov a v neposlední řadě při budování masívních betonových těles jako jsou vodní 
přehrady. Předmětem zájmu modelování může být celá škála výsledných fyzikálních vlastností, ale i 
jejich průběh v čase. Dalším neméně zajímavým předmětem je průběh změn v mikrostruktuře silikátu 
a simulace degradačních procesů.  

Na současné úrovni poznání se modelování fyzikálních vlastností hydratujících silikátových směsí 
(betonů a malt) se obecně provádí jako sdružené šíření tepla a hmoty v pórovém prostředí. Neboť 
šíření tepla a zejména vlhkosti v různých skupenstvích v pórovém prostředí jsou vzájemně propojené 
a synergicky se ovlivňující děje. Tento fakt je navíc umocněn tím, že v případě hydratujících silikátů je 
průběh hydratace, dehydratace a degradačních procesů přímo funkčně závislý na evoluci teplotního a 
vlhkostního pole v silikátu.  

Pro modelování transportních jevů v pórovém prostředí a rozvoje mikrostruktury jsou zavedeny dva 
odlišné přístupy. Jedná se fenomenologický přístup vycházející z přímého experimentálního a 
empirického pozorování vztahů jednotlivých fenoménů a mechanistický přístup, který je založen na 
pochopení a funkčním popisu jednotlivých součástí systému, které dohromady reprezentují chování 
celku [Gawin, 2003]. 

Fenomenologický přístup pro modelování v prostředí betonu rozvíjeli a ve svých publikacích 
prezentovali především [Bažant, Najjar, 1971], [Bažant, Wittmann, 1982], [Ulm, Coussy, 1995] a 
[Sercombe et al., 2000]. 

Mechanistický přístup je v oblasti modelování betonů poněkud novějším a je rozvíjen především ve 
spolupráci polské Politechniky Lodž a italské TU Padova. Tento přístup byl rozvíjen autory od roku 
1996 a souhrnně byl prezentován zejména v publikacích [Gawin et al., 2006 I a II]. 

Nutno zmínit, že toto dělení přístupů modelování není striktní. I v mechanistickém konceptu mohou 
být některé jednotlivé fyzikální jevy řešeny fenomenologicky. Existují také nové a odlišné náhledy na 
problematiku modelování chování hydratujících cementových silikátů. Jedná se například o „multi-
scale model“ publikovaný v [Pichler et al., 2007]. 

Modelování hydratujících silikátů lze též rozdělit na modelování chování v zatvrdlém stavu (anglicky 
„matured concrete“), kdy hydratační proces probíhá již velice pozvolna, a na modelování chování při 
přechodu ze zatuhlého stavu do zatvrdlého stavu (anglicky „concrete at early ages“), kde se efekt 
hydratace projevuje velmi intenzivně a změna stupně hydratace je zásadním parametrem. 
Problematickým zde zůstává popis přechodu z kvazikapalného stavu, tedy čerstvého stavu po uložení 
do formy bez projevů mechanických tahových pevnosti, do stavu zatuhlého, kdy hydratující silikát již 
vykazuje prvotní pevnosti v tahu při vzniku mikrostrukturálního skeletu. Tento přechod je 
v současnosti ještě nedokončenou kapitolou, která vyžaduje i náročný popis proudění a sedimentace 
čerstvé směsi. 

Jak již bylo zmíněno, s modelování betonů a malt v počátečních stavech hydratace souvisí i nutnost 
výpočtové simulace průběhu hydratace cementů a dalších typů pojiv. Teoriemi modelování hydratace 
cementu se zabývali například autoři [De Schutter, Taerwe, 1995]. Velmi rozsáhlou teoretickou práci 
v oblasti modelování hydratace cementů reprezentuje tým okolo Dale P. Bentze. Vyzdvihnout z jeho 
publikací je možno například [Bentz et al., 1998, 1999]. Na svých webových stránkách [Bentz, 2012a] 
prezentuje vlastní software CEMHYD3D vytvořený pro simulaci hydratace a změn mikrostruktury 
cementového kamene. Dalším autorem vlastního software pro simulaci hydratace cementu je K. van 
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Breugel. Teoretické podklady ke svému programu HYMOSTRUC publikoval v [van Breugel, 1991]a[van 
Breugel, 1995]. 

Významným fenoménem, který musíme při modelování přetvoření a mechanických parametrů 
v hydratujících maltách a betonech brát v potaz, je efekt smrštění vysycháním a spolupůsobící creep, 
neboli tečení při zatížení. Tento creep má původ ve viskózní podstatě zejména gelových součástí 
mikrostruktury hydratujících silikátů, kdy skelet silikátů pomalým a dlouhodobým přetvořením 
reaguje na vnesené vnější ale i vnitřní napětí. Tímto tématem se již dlouhou dobu zabývá 
československý rodák prof. Bažant a je považován za předního světového odborníka na problematiku 
creepu. Tento autor se svým kolektivem publikuje od roku 1972 do současnosti. Z jeho publikací lze 
zdůraznit [Bažant, 1988]. Za další významný náhled na problematiku modelování creepu v betonech 
lze uvést publikaci [Ulm, Coussy, 1996]. 

4.2 Model hydratujícího betonu autorů Gawin, Pesavento, Schrefler  

Pro modelování objemových změn cementových malt a samonivelačních stěrek provedených v této 
práci bylo využito teoretického modelu a počítačového kódu vyvíjeného již více než 15 let v intenzivní 
spolupráci týmů Politechniky Lodž a TU Padova pod vedením D. Gawina, F. Pesaventa a B. A. 
Schlefrera. Proto bude v celém následujícím textu myšlena pod slovem „model“ vždy práce týmu 
těchto tří autorů. 

Fundovaný podrobný popis fyzikálního modelu a jeho numerického řešení je pro svou složitost a 
rozsáhlost mimo rámec této disertační práce. Kompletní přestavení základního fyzikálního modelu, 
model hydratace a další detaily čtenář nalezne v habilitační práci [Gawin, 2000] a dále v 
souhrnných publikacích dostupných na webu Science Direct [Gawin et al., 2006 I a 2008]. Část 
modelu popisující výpočetní řešení deformací a vnitřních je publikována v [Gawin et al., 2006 II a 
2007]. Současné pokroky a modifikace modelu jsou popsány například v disertační práci 
[Wyrzykowski, 2010], v knize [Gawin, 2010], publikaci [Koniorczyk, Gawin, 2011] a v mnoha dalších 
publikacích týmu Dariusze Gawina. Základ a popis numerického řešení MKP užitého v modelu byl 
poprvé souhrnně publikován ve článku [Lewis, Schrefler, 1998] a nově bylo numerické řešení v 
aktualizované a inovované podobě zveřejněno v [Schrefler et al., 2004].  

S ohledem na víše zmíněné skutečnosti a s použitím uvedené literatury bude v následujících 
kapitolách tento výpočtový model velmi stručně představen. Budou popsány základní vztahy, řídící 
rovnice a teoretické předpoklady, kterých je užito konkrétně při výpočtových simulacích objemových 
změn hydratujících silikátů v této disertační práci.  

4.2.1 Možnosti a omezení modelu – současný stav rozvoje 

4.2.1.1 Možnosti modelu 

V této práci je použita pouze dílčí část modelu se vstupy a výstupy potřebnými pro simulaci 
objemových změn. Ovšem celý výpočtový a fyzikální model vytvořený týmem Gawin, Pesavento, 
Schlefrer je velice komplexní. Zahrnuje především vztahy a metody pro simulování hydratačního 
procesu cementu, tedy vývoje stupně hydratace v čase, řešení transportních hygro-termálních jevů, 
tedy výpočet teplotního a vlhkostního pole. V současnosti je na Politechnice Lodž vyvíjena snaha o 
zohlednění transportu rozpuštěných solí a vlivu jejich přítomnosti v pórovém prostředí betonu na 
ostatní transportní jevy. V neposlední řadě model obsahuje prostředky pro výpočet mechanických 
charakteristik, tedy pevností, modulů pružnosti, napětí a přetvoření. Pro simulaci creepu je možno na 
řešené těleso aplikovat externí zatížení. Simulované betonové těleso je možné vystavit libovolným 
okrajovým vlhkostním podmínkám. V případě teplotních okrajových podmínek lze použít teploty od 
0°C do teplot charakteristických pro požár. Na tyto okrajové podmínky vlastní silikátový materiál 
adekvátně reaguje, lze tedy provádět i výpočty efektu ošetřování směsi. Součástí modelu je též řešení 
průběhů charakteristik pórového prostředí, jako je změna pórovitosti materiálu a permeability pro 
vodní páru a kapalnou vodu.  
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Mezi další volitelné částí patří i simulace degradačních procesů a to zejména procesu dehydratace 
betonu za vysokých teplot, který je v současnosti hlavním předmětem zájmu autorů modelu. 
Kompletní popis této dílčí časti lze nalézt v knize [Gawin, 2010]. Jako další degradační procesy lze 
modelovat vyluhování vápna a destrukční efekt rozpínavé křemičito-alkalické reakce. V současné 
době je věnována pozornost popisu procesu karbonatace. 

Z hlediska geometrie modelovaného tělesa je tento výpočtový prostředek schopen řešit 1D a 2D 
úlohy. Při využití osové symetrie lze simulovat cylindrická prostorová tělesa.  

4.2.1.2 Omezení modelu 

Je třeba zdůraznit, že ač se jedná o model teoreticky schopný řešit obecné pórové prostředí, je 
orientován především na simulaci prostředí betonu na bázi portlandského cementu a jeho modifikací 
mikrosilikou, vysokopecními struskami, popílky a dalšími hmotami s latentní pojivovou schopností. 
Jsou zde tedy „naladěny“ vlastnosti typické pro materiály obsahující kombinaci hrubého a jemného 
kameniva a matrici, kterou produkuje především CEM I. Ovšem všechny tyto parametry lze úspěšně 
„přeladit“ na hmoty vykazující jinou charakteristiku pórovitosti a obsahující odlišná silikátová pojiva. 
Těmto úpravám modelu a vstupních materiálových charakteristik pro výpočet objemových změn malt 
na bázi CEM I a samonivelačních stěrek s kompenzovaným smrštěním je věnována kapitola 7 této 
práce. 

Dalším důležitou informací je fakt, že model neobsahuje řešení a fyzikální popis fázové přeměny 
kapalné vody v led a naopak. Nelze tedy výpočtově vystavit beton zimnímu prostředí a simulovat tak 
např. zatížení mrazovými cykly. 

Jde-li o použitelnost modelu z hlediska stádia hydratace, model je chopen řešit teplotní a vlhkostní 
pole a vývoj stupně hydratace již od smíchání suché směsi s vodou, respektive vylití do formy a 
zhutnění. Ovšem v případě napěťových a deformačních charakteristik model provádí korektní 
výpočty až od doby těsně po konci tuhnutí a dále. Lze tedy říci, že model je nastaven pro řešení 
objemových změn od okamžiku, kdy je zformován základ mikrostrukturálního skeletu a materiál tak 
vykazuje elementární pevnost v tahu. Z tohoto důvodu nelze výpočtově simulovat sedání a plastické 
smrštění, tedy deformace odehrávajících se v době, kdy je beton v čerstvém stavu. 

4.2.2 Základní předpoklady a řídící rovnice modelu hydratujícího betonu 

Předkládaný model lze označit za model solidifikačního typu, kde jsou všechny změny materiálových 
vlastnosti vztaženy ke stupni hydratace a nikoliv k ekvivalentní periodě hydratace či ke zralosti, jak je 
tomu u modelů zralostního typu. Hydratující silikát (beton) je považován ze multifázový, pórovitý, 
visko-elastický materiál. Přičemž je předpokládán stav lokální termodynamické rovnováhy, na jehož 
základě jsou sestaveny řídící rovnice modelu [Gawin, 2003].  

Při simulaci hydratace a zrání betonu je brán v potaz celý soubor interakcí mezi fyzikálními veličinami 
a simulovaný děj lze, bez uvažování vnějšího zatížení, shrnout obecně do následujících bodů.:  

• Při procesu hydratace pojivové složky (cementu) dochází exotermní chemické reakci, která 
má za následek vzestup teploty vlastního silikátu.  

• Dále dochází k poklesu relativní vlhkosti v prostředí pórového systému betonu, což je 
způsobeno jednak povrchovým vysycháním a také jevem samovysoušení (self- desiccation), 
který je projevem zabudovávání volné vody do nově vznikajících hydratačních produktů, 
neboli projevem autogenního smrštění.  

• Pokles relativní vlhkosti uvnitř pórů v betonu má také vliv na průběh samotné hydratační 
reakce, která probíhá intenzivněji při vyšších vlhkostech a při vysychání se významně 
zpomaluje. Hydratační reakce je též považována za energeticky aktivovanou reakci, a proto je 
její intenzita ovlivňována teplotou. 
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• Odpar vody z povrchu a samovysoušení vnitřního pórového systému způsobuje negativní 
vnitřní napětí, která se ve výsledku projevují snížením velikosti vnějších rozměrů betonového 
tělesa prostřednictvím smrštění vysycháním a creepu od vnitřních sil.  

• Dalšími jevy zapříčiněnými nárůstem nových hydratačních produktů je postupný pokles 
pórovitosti a s tím spojený pokles permeability pórového prostředí pro vodní páru a kapalnou 
vodu.  

• S narůstajícím stupněm hydratace, tuhnutím a tvrdnutím cementové matrice samozřejmě 
dochází k navyšování tlakové pevnosti a modulu pružnosti betonu. 

• Při celém průběhu hydratace jsou brány v potaz procesy sorpce-desorpce a kondenzace-
výparu vody i s jejich energetickými projevy.  

Hlavní vnitřní proměnnou modelu je, jak již bylo zmíněno, stupeň hydratace Γ4X7<, k jehož průběhu je 

funkčně vztažen průběh většiny dalších fyzikálních veličin. Stupeň hydratace nabývá hodnot od 0 do 1 
a vyjadřuje tak poměr množství aktuálně zhydratovaného pojiva k celkovému množství pojiva 
nadávkovaného do směsi. Stupeň hydratace můžeme dle [Gawin et al., 2006 I] vyjádřit také jako: 

 Γ4X7< = �4X7<�4X7<,j = �3,4X7<�3,4X7<,j = k4X7<k4X7<,j (54) 

kde �4X7< je hmotnost nevypařitelné vody, �4X7<,j je hmotnost nevypařitelné vody při plném 

zhydratování pojiva, �3,4X7< je hmotnost zhydratovaného pojiva, �3,4X7<,j je hmotnost veškerého 

pojiva ve směsi, k4X7< je suma hydratačního tepla vygenerovaného a k4X7<,j je suma hydratačního 

tepla vygenerovaného při zhydratování veškerého pojiva. 

Při uvažování betonu jako pórového média jsou dutiny jeho pevného skeletu vyplněny částečně 
vodou v kapalné formě a dále plynnou fází (v modelu vykazující chování ideálního plynu), která 
sestává ze směsi suchého vzduchu a vodní páry. Tekutá vodní fáze může být podle [Gawin et al., 
2008] rozdělena na vodu vázanou adsorpcí, jež se na stěnách skeletu vyskytuje za běžných 
klimatických podmínek vždy, a na vodu kapilární, která se vyskytuje, když obsah vody v pórovém 
systému překročí horní limit hygroskopické oblasti. Přítomnost vodních fází v kapilárách pórového 
systému má přeneseně za následek vznik kapilárního tlaku. Při vysokých obsazích vlhkosti je kapilární 
tlak V3 definován jako: 

 V3 = V8 − VN, (55) 

kde V8 je tlak plynu a VN je tlak vody [Gawin et al., 2006 I]. Bez přítomnosti kapilární vody lze 
kapilární tlak definovat pomocí vodního potenciálu Ψ následovně: 

 V3 = −Ψ*N (56) 

 Ψ = F^_N ln � V8N
V8N;� 

(57) 

kde 
a� 
a� ¡ představuje relativní vlhkost vzduchu v pórech, respektive podíl parciálního tlaku vodní páry 

a parciálního tlaku nasycené vodní páry.  

4.2.2.1 Řídící rovnice modelu 

Jako stavové veličiny jsou v modelu používány následující proměnné:  

• tlak plynu V8, 
• kapilární tlak V3, 
• teplota ^ 

• a vektor posunutí ¢ 
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S ohledem k těmto výše uvedeným stavovým veličinám jsou napsány i finální řídící rovnice modelu, 
které v originálu vycházejí z teorie hybridních směsí navržené autory Hassanizadehem a Grayem 
[Gawin et al., 2006 I]. Model celkově sestává z pěti řídících rovnic. Jedná se o dvě rovnice zachování 
hmotnosti A) a B), rovnici zachování energie C) a rovnici zachování hybnosti sestavené s ohledem na 
teorii efektivních napětí D). Poslední rovnicí je vztah popisující evoluci hydratační reakce 
cementového pojiva. Modelování hydratační reakce bude popsáno zvlášť v kapitole 4.2.3.  

Řídící rovnice zachování hmotnosti, energie a hybnosti, které jsou použity v modelu, můžeme podle 
[Gawin et al., 2006 I] zapsat v následujících tvarech. U fyzikálních veličin ve všech řídících rovnicích 
jsou použity indexy, které označují příslušnost veličiny k suchému vzduchu (ga), vodní páře (gw), 
kapalné vodě (w), pevnému skeletu (s) a souhrnně k plynné fázi (g). 

 A) Rovnice zachování hmotnosti pro vodní páru (zahrnující rovnici zachování hmotnosti pro pevný 
skelet) 

 −|*8N p`NpV3 pV
3

ps + *8N1 − `N�divp¢ps − �;*8N1 − |�1 − `N� p^ps  

(58)  +1 − `N�| �p*8Np^ p^ps + p*8NpV3 pV3ps �− div £*8_)_N_8� ¤78N	grad �V8NV8 �¥ 
 +div �*8N �l<8x8 B−grad	V8 + *8�D¦ = *8N*; 1 − `N��§ 4X7< +�§ ?)9 

kde �§ 4X7< je rychlost změny hmotnosti nevypařitelné vody vlivem pěstující hydratace a �§ ?)9 

představuje rychlost změny hmotnosti vodní páry s ohledem na fázové přeměny. Vztah pro výpočet �§ ?)9	je odvozen v [Gawin et al., 2006 I].  

B) Rovnice zachování hmotnosti pro suchý vzduch (zahrnující rovnici zachování hmotnosti pro pevný 
skelet) 

 −|*8) p`NpV3 pV
3

ps − �;*8)1 − |�1 − `N� p^ps + *8)1 − `N�divp¢ps  

(59)  −div £*8_)_N_8� ¤78)	grad �V8)V8 �¥ + div�*8) �l<8x8 B−grad	V8 + *8�D¦ 
 +1 − `N�| �p*8)p^ p^ps + p*8)pV3 pV

3
ps + p*8)pV8 pV

8
ps � = *8)*; 1 − `N��§ 4X7< 

C) Rovnice zachování energie pro multifázové médium  

 Z* ä[5©© p^ps = *N äN ��l<NxN B−grad	V8 + grad	V3 + *N�D¦ ∙ grad	^ 

(60)  +*8 ä8 ��l<8x8 B−grad	V8 + *8�D¦ ∙ grad	^ − div	�5©©	grad	^� 
 = −�§ ?)9∆G?)9 +�§ 4X7<∆G4X7< 

D) Rovnice zachování hybnosti multifázového média 

 div�pª5;ps − « pV;ps ¬� + pB1 − |�*; + |`N*N + |1 − `N�*8Dps � = 0 (61) 

Ve výše uvedených řídících rovnicích 58 až 61 veličina | představuje pórovitost, `N je stupeň 
nasycení pórů vodou, * je hustota příslušné fáze, s je čas, �; je součinitel teplotní roztažnosti 
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skeletu, _ je molární hmotnost příslušné fáze, ¤78Nje tenzor efektivní difuzivity vodní páry ve 

vzduchu, V je tlak příslušné fáze, l je vnitřní permeabilita, x je dynamická viskozita příslušné fáze, Z ä[5©© představuje měrnou tepelnou kapacitu pro celou směs, ä je měrná tepelná kapacita 

příslušné fáze, �5©© je efektivní hodnota součinitele tepelné vodivosti pro celou směs, � je gravitační 
zrychlení, ∆G?)9 a ∆G4X7< jsou specifické entalpie výparu vody a hydratace, ª5;  je tenzor efektivních 

napětí a	¬ je jednotkový tenzor druhého řádu.  

Odvození řídících rovnic v obecném tvaru a odvození při použití stavových veličin a dosazení vztahů 
pro všechny řešené fyzikální vlastnosti čtenář nalezne v již zmiňovaných publikacích [Gawin, 2000] a 
[Gawin et al., 2006 I]. 

4.2.3 Modelování průběhu hydratace 

Modelování průběhu hydratační reakce, respektive stupně hydratace je řešeno řídící rovnicí 62. 
Rovnice je původně navržená v [Ulm, Coussy, 1996] a rozšířena o vliv relativní vlhkosti [Gawin et al., 
2006 I]. 

 
dΓ4X7<ds = ®̄°ZΓ4X7<[	��(�	exp ²− ³zF^´ (62) 

Přírůstek stupně hydratace za časový krok ds je zde dán celkem třemi členy.  

a) První člen je normalizovaná afinita ®̄° funkčně závislá na stupni hydratace. Průběh této veličiny je 
zjišťován experimentálně pomocí izotermické kalorimetrie pojivové směsi za dané teploty hydratace. 
Naměřený průběh tepelných projevů hydratační reakce aproximován vztahem podle [Cervera et al., 
1999]: 

 ®̄°ZΓ4X7<[ = ®! ²®�µj + µj	Γ4X7<´Z1 − Γ4X7<[expZ−¶̅	Γ4X7<[ (63) 

kde ®! a ®� jsou empirické materiálové charakteristiky získané při aproximaci kalorimetrické měření, ¶̅ je parametr zohledňující difúzi vody k jádru cementového zrna přes nově vzniklé hydratační 
produkty a je též získán při aproximaci kalorimetrické měření. Křivka na obrázku 56 představuje 
typický výstup z izotermické kalorimetrie pasty CEM I. Na obrázku 57 je pak zobrazena křivka, která je 
popisována a aproximována rovnicí 63 normalizované afinity závislé na stupni hydratace.  

  

Obrázek 56: Typický průběh stupně hydratace v čase 
pro pastu CEM I ($ %⁄ =0,5) při 20°C 

Obrázek 57: Typický průběh rychlosti změny stupně 
hydratace pro pastu CEM I ($ %⁄ =0,5) při 20°C 

V rovnici normalizované afinity též vystupuje ultimátní stupeň hydratace µj, který zohledňuje ten 
fakt, že v realitě je skutečně dosažený stupeň hydratace vždy menší nežli teoretická, maximálně 
dosažitelná hodnota stupně hydratace, pro kterou se uvažuje ideální kontakt vody se zrny cementu. 
Ultimátní stupeň hydratace je dán empirickým vztahem 64 [Gawin et al., 2006 I]: 

 µj = 1,031	 $ %⁄0,194 + $ %⁄ 	 (64) 
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Je zřejmé, že hlavním faktorem je zde vodní součinitel směsi, přičemž s rostoucím vodním 
součinitelem roste i ultimátní stupeň hydratace µj. 

Je třeba zdůraznit, že rovnice 63 je schopna popsat výdej hydratačního tepla pouze jedním výrazným 
hladkým vrcholem. Ovšem velká část pojiv vykazuje nehladký sestup hlavního vrcholu, viz obrázek 57. 
Zejména směsi pojiv vykazují průběhy s dvěma hlavními vrcholy (viz obrázek 132). Stejně tak není 
rovnice schopna zahrnout výdej tepla při směšování a při produkci primárního ettringitu, který vzniká 
během brždění tuhnutí C3A sádrovcem u cementů portlandského typu. Oba tyto výdeje probíhají již 
v prvních minutách po smísení pojiva s vodou. Autory modelu je v současné době intenzivně vyvíjen 
nový typ vztahu popisující normalizovanou afinitu, který by lépe aproximoval reálně průběhy výdeje 
hydratačního tepla.  

b) Druhý člen ��  v rovnici 62 zohledňuje vliv relativní vlhkosti v pórovém systému (3 na intenzitu 

průběhu hydratační reakce podle [Bažant, 1988]. Přičemž tento koeficient nabývá hodnot od 0 do 1. 

 �� = B1 + + − +	(3� DI! (65) 

Parametr a je empirický materiálový koeficient, který je charakteristický každé pojivo. Pro CEM I je 

uváděn hodnotou a≅5. Ze vztahu 65 vyplývá, že CEM I hydratuje intenzivně při vysokých relativních 
vlhkostech v pórovém systému (cca nad 85%), neboť má k dispozici dostatek vody. Při poklesu pod 
70% se intenzita hydratace radikálně zpomaluje a při RH=40% a níže se začíná blížit k nule. 

c) Třetí exponenciální člen Arrheniova typu vnáší do rovnice 62 závislost intenzity hydratační reakce 
na teplotě. Poměr ³z/R je aktivační energie stanovená pro dané pojivo dělená univerzální plynovou 
konstantou. T je aktuální lokální termodynamická teplota směsi.  

Množství a průběh generování hydratačního tepla se u různých typů silikátových pojiv může 
významně lišit jak v intenzitě, tak zejména v časovém rozložení. Pro kompletní informaci o kinetice 
hydratační reakce je nutno znát vývoj stupně hydratace v čase za dané teploty, vývoj stupně 
hydratace v závislosti rychlosti změny stupně hydratace Γ4X7</sekundu (v angličtině označována jako 

„hydration rate“) a celkové teplo vygenerované při zhydratovaní veškerého pojiva k4X7<	j. Toto 

celkové teplo je známe z kalorimetrického testu a jeho disipace v čase je modelována jako: 

 
pk4X7<	ps = pΓ4X7<ps k4X7<	j (66) 

Velice podstatným detailem je fakt, že celkový výdej hydratačního tepla není vztažen na množství 
pojiva, ale na množství nevypařitelné vody (anglicky „non-evaporable water content“). Jedná se tedy 
o vodu chemicky vázanou do hydratačních produktů. Za běžných teplotních podmínek je této vodě 
po zavázání zabráněno v migraci v pórovém systému, a stejně tak o toto množství vody nemůže 
beton přijít výparem. Z tohoto pohledu je znalost množství nevypařitelné vody na jednotku pojiva 
velmi důležitým vstupním parametrem. Je nutno zdůraznit, že toto množství se velmi dramaticky 
mění s každým typem použitého pojiva, případně s každou kombinací pojiv. I v případě CEM I toto 
množství bude varírovat s různým zastoupením slínkových minerálů při použití portlandský cementů 
z různých cementáren. Pro CEM I je zde uvažováno typické množství nevypařitelné vody jako 23g 
vody na 100 cementu.  

4.2.4 Modelování napětí a přetvoření  

Výpočet deformací (relativní přetvoření od creepu a smrštění) je realizován pomocí principu 
efektivních napětí. Creep je popsán modifikovanou teorií prof. Bažanta „microprestress-solidification 
theory“. Modifikace spočívají v uvažování a započtení vlivu teploty a relativní vlhkosti na stárnutí 
(dozrávání) betonu. Model je takto schopen provádět výpočet průběhu autogenního smršťování, 
smrštění vysycháním a creepu od vnějších zatížení i tzv. „vysychacího“ creepu s uvažováním 
Picketova efektu [Gawin et al., 2007]. Ve fenomenologických typech modelů hydratujícího betonu je 
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smrštění vysycháním modelováno pouze jako způsobené změnou relativní vlhkostí v pórovém 
systému. Tento přístup ovšem neodpovídá důsledně fyzikální realitě. Pravou podstatou a hnacím 
motorem smrštění vysycháním jsou podle [Bažant, 1988] změny v tlakovém napětí materiálového 
skeletu, jež jsou způsobeny účinkem kapilárních tahových sil, rozpojovacím tlakem (disjoining 
pressure) a povrchovým napětím pevné fáze. Lze tak konstatovat, že relativní přetvoření způsobená 
vysycháním hydratujícího silikátu mají původ ve změnách napětí skeletu na mikrostrukturální úrovni. 

4.2.4.1 Efektivní napětí v hydratujícím silikátu 

Koncept efektivního napětí a mechaniky pórového média je často užíván v geomechanice. Pro tento 
model byl koncept přejat, aby bylo možné modelovat tepelný, látkový a momentový transport 
v betonu. Beton je pórovitým materiálem, který obsahuje dutiny a systém pórů. Tyto vnitřní prostory 
jsou za obvyklých klimatických podmínek částečně vyplněny vodou. Dojde-li k externímu zatížení na 
beton, pak není materiál deformován pouze silami od vnějšího zatížení, ale také tlakem vyvolaným na 
skelet prostřednictvím fáze tekutin obsažené v pórech. Interakce molekul tekutiny a pevného skeletu 
je závislá zejména na obsahu vlhkosti a rozměru pórů. Principiálně je způsobena přitahovacím 
efektem kapilárních tahových sil, rozpojovacím tlakem a povrchovým napětím na pevných částicích 

[Gawin et al., 2007]. Celkové napětí ¸ může být podle této teorie rozděleno do efektivního napětí ¸es  
a tlaku pevných částic Vs podle vztahu 67. Efektivní napětí zahrnuje efekty změny velikosti 
pórovitosti, prostorové variace pórovitosti a deformace pevného skeletu externím zatížením. Tlak 

pevných částic Vs je vyvolán již zmíněným napětím vnášeným tekutinovým obsahem pórů na pevný 
skelet. Tekutinovým obsahem je míněna kapalná voda a vlhký vzduch. 

 ¸ = ¸5; − «V;¬ (67) 

Ve vztahu 67 dále vystupuje veličina α. Jedná se o tzv. Biotův koeficient často užívaný při výpočtech 
v oboru mechaniky zemin, který představuje započtení rozdílných hodnot objemových modulů pevné 
fáze (zrn kameniva) ¹; a cementového skeletu ¹º . Vztah pro výpočet bezrozměrného koeficientu « 
je definován jako: 

 « = 1 − ¹º¹;  (68) 

Celkový tlak vyvozovaný tekutinami na skelet je podle rovnice 69 dán efektem tlaku plynu (který je 
v tomto případě zanedbatelný), dále kapilárním tahovým napětím a rozpojovacím tlakem vodního 
filmu. Poslední dva členy popisují vliv povrchového napětí na rozhrání pevného skeletu a pórových 
tekutin. Tyto členy lze však zanedbat. 

 Vs = Vg + »sws½wgnwgw − »swsΠf + »sws½wsnwss + Z1 − »sws[½gsngss  (69) 

Ve vztahu 69 veličina»sws představuje zlomkový poměr plochy skeletu, který je v kontaktu s vodou, Πf je rozpojovací tlak. Veličiny n$À$ ,	n$½½  a nÀ½½  představují zakřivení rozhrání vody a plynu 

vzhledem k vodě, zakřivení rozhrání vody a skeletu vzhledem ke skeletu a zakřivení rozhrání 
plynu a skeletu vzhledem ke skeletu [m-1]. Veličiny ½wg, ½ws a ½gs představují povrchová napětí 
na rozhráních voda-plyn, voda-skelet a plyn-skelet [N.m-1]. Nicméně, s ohledem k velmi 
komplikované mikrostruktuře hydratujících silikátu nelze vztah 69 použít při reálných výpočtech. 
Proto je nahrazen zjednodušeným přístupem na základě experimentálně měřitelného kapilárního 

tlaku Vc a tlaku rozpojovacího podle rovnice: 

 ¸Á½ = ¸ + «ZVg − »swsVc[¬ (70) 

kde ¬ je jednotkový tenzor druhého řádu. Výše uvedené vztahy 67 až 70 jsou převzaty z [Gawin et al., 
2007] a jejich odvození lze nalézt tamtéž. 
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4.2.4.2 Modelování smrštění vysycháním 

Dojde-li k poklesu relativní vlhkosti v pórovém systému silikátu, projeví se tento pokles nárůstem 
hodnoty kapilárního tlaku a dále nárůstem vodního potenciálu fyzicky adsorbované vody. Následkem 
rostoucího kapilárního tlaku je pak zvýšení tlakového napětí vyvozovaného tekutinovým obsahem 
pórů na pevný skelet. Z těchto tlaků, podle rovnice 70 vznikají negativní relativní přetvoření skeletu, 

to znamená smrštění vysycháním [Gawin et al., 2007]. Závislost relativního přetvoření ,shr 
způsobeného vysycháním na změně relativní vlhkosti v pórech, vyjádřené prostřednictvím 

kapilárního tlaku V% můžeme popsat jako: 

 ,shr = −«»sws Vc3¹T ¬. (71) 

Vzhledem k přítomnosti Biotova koeficientu « a multiplikátoru »½$½ v rovnici je zde započítán i efekt 

rozpojovacího tlaku a povrchového napětí [Gawin et al., 2007]. 

4.2.4.3 Modelování creepu, teplotního a chemického relativního přetvoření  

Podle [Gawin et al., 2006 II] se totální relativní přetvoření hydratujícího betonu ,121 skládá 
z mechanického, creepového, teplotního a chemického přetvoření, což lze zapsat vztahem: 

 ,121 = ,6534 + ,3 + ,14 + ,3456. (72) 

Ve vztahu není uvažováno přetvoření způsobené degradačními procesy a přetvoření v plastickém 
stavu, neboť předkládaný model neobsahuje funkce pro výpočet těchto typů přetvoření. Přesnější 
vysvětlení ke složkám totálního relativního bylo podáno v kapitole 2.1.1.2.  

Teplotní relativní přetvoření je v modelu popsáno jako: 

 �,14 = �;�^¬ (73) 

kde �; je koeficient délkové teplotní roztažnosti [Gawin et al., 2006 II]. 

Při vyjádření chemického smrštění je předpokládáno, že změna relativních přetvoření způsobená 
hydratací zrn cementu je izotropní a je proporčně závislá na stupni hydratace podle vztahu: 

 �,3456 = �3456�Γ4X7<¬ (74) 

kde �3456 je chemické relativní přetvoření pro plně zhydratovanou směs [Gawin et al., 2006 II]. 

Základní creep je modelován za pomocí solidifikační teorie podle [Bažant, 1988] a [Bažant, 
Prasannan, 1989]. Pro popis dlouhotrvajícího creepu a creepu způsobeného napětím od vysychání je 
použita „microprestress theory“ publikovaná v [Bažant et al., 1997]. 

Hydrostatická složka napěťového tenzoru (napětí vyvolané působení tekutin na skelet) způsobuje 
smrštění vysycháním. Lze však předpokládat, že tato stejná složka vyvolává i creep materiálu neboť 
do něho principiálně vnáší stejný druh napětí, jaké přináší aplikace vnějšího zatížení. Toto je též 
způsobeno vysokou pórovitostí a heterogenitou ztvrdlého cementového gelu. A hydrostatická složka 
tak vyvolává kromě normálních napětí také smyková namáhání a napětí v mikroskopickém měřítku. 
Tato napětí jsou hlavní příčinou mikrostrukturálních „prokluzů“, které se v makroskopickém měřítku 
projevují jako creepová relativní přetvoření [Bažant, 1988]. Z pohledu výše jmenovaných teorií 
Bažanta a jeho kolegů může být celkový creep (creepové relativní přetvoření) rozložen na dvě složky 
podle rovnice: 

 �,Q = �,? + �,© (75) 

kde: ,? je visko-elastické relativní přetvoření a ,© je relativní přetvoření způsobené viskózním 
tečením. Přírůstek těchto dvou veličin je definován podle následujících vztahů: 
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 �,? = ÄÅSU�ÆRÇÈ~ �' (76) 

 �,© = ÄÅSU�¶ É¸SU�s (77) 

Funkce ÄÅSU� reprezentují efekt vzniku mikrotrhlin v mikrostruktuře silikátu a tím vyjadřují nelineární 
závislost creepu na napětí. V případě, že efekt mikrotrhlin zanedbáváme, pak funkce ÄÅSU� = 1. 
Veličina ' je visko-elastické přetvoření v mikro měřítku, respektive se jedná o relativní přetvoření C-S-
H gelu, jehož objemové zastoupení roste v čase. Pro složku ,© lze předpokládat, že spouštěcím 
mechanizmem pro aktivaci creepu tečením je aplikace externího zatížení. Matice É je součástí vztahu , = ³I!ÉÅ a zohledňuje hodnotu Poissonova koeficientu ν materiálu. Podrobnosti k matici É a 
kompletní vysvětlení funkcí ÄÅSU� lze nalézt v publikaci [Gawin et al., 2006 II]. 

Zdánlivá makroskopická viskozita η je definována vztahem:  

 
1¶`� = %V`aI! (78) 

kde S je „microprestress“ a symboly % a V vyjadřují kladné materiálové konstanty. 

Díky použití takto definovaných vztahů lze výpočetně propojit volné smrštění vysycháním s creepem 
a obdržet tak hodnoty relativních přetvoření způsobených creepem v betonovém tělese dokonce i za 
podmínek, kdy není betonové těleso externě zatíženo. Neboť kapilární síly de facto představují 
vnitřní zatížení pro mikrostrukturu materiálového skeletu.  

Podrobný a celkový rozvoj výpočetních vztahů a teorií pro početní řešení creepu nalezne čtenář ve 
výše uvedených publikacích prof. Bažanta a jeho spolupracovníků a dále v publikacích [Gawin et al., 
2006 II] a [Gawin et al., 2007]. 

4.2.5 Charakteristika pórového prostředí 

4.2.5.1 Pórovitost 

Průběh pórovitosti n jako funkce stupně hydratace ΓRÇÈ~ 	je modelován podle vztahu:  

 |ZΓ4X7<[ = |j + ®ÊZ1 − Γ4X7<[ (79) 

kde: |j  je pórovitost přístupná vodě u plně vyzrálého vzorku (řádově je typická hodnota koncové 
pórovitosti pro beton C30 s hutným kamenivem |j  = 0,12) a ®Ê je empirický materiálový parametr 
[Gawin et al., 2006 I]. 

Pro modelování je dále požadována hodnota pórovitosti přístupné vodě na počátku výpočtu |ËÊË. 
Pokud začínáme výpočet ve velmi raném stádiu hydratace kdy Γ4X7< ≤ 0,25, lze počáteční hodnotu 

pórovitosti stanovit početně z objemové hmotnosti čerstvé směsi a je možno ji přibližně uvažovat 
jako objemové zastoupení vody ve směsi. Pokud začneme výpočet v čase, kdy materiál získal 
elementární pevnost v tahu, lze hodnotu aktuální pórovitosti stanovit experimentálně pomocí MIP 
nebo hydrostatickým vážením. Typická počáteční hodnota pro beton C30 |ÍMÍ = 0,2. 

4.2.5.2 Vnitřní permeabilita 

Permeabilita vnitřního pórového prostředí pro vodní fáze (kapalné vody a vodní páry) l je další 
důležitou modelovanou veličinou. Tato „vnitřní propustnost“, vyjádřená v metrech čtverečních, 
přímo ovlivňuje průběh transportů hmoty i tepla v hydratujícím silikátu. Vnitřní permeabilita během 
hydratace cementového matrixu klesá spolu s klesající pórovitostí a je závislá na druhu jak na 
materiálu, ve kterém probíhá transport, tak na druhu prostupující tekutiny. Proto na aktuální nebo 
naměřenou hodnotu vnitřní permeability má podle Darcyho zákona značný vliv viskozita a hustota 
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tekutiny a teplota měření. Vnitřní permeabilita je přímo funkčně závislá na stupni hydratace a je 
modelována podle vztahu [Gawin et al., 2006 I]:  

 lZΓRÇÈ~[ = lj ∙ 10�ÎÏ∙°ÐÑÒÓ  (80) 

kde: lj  je vnitřní permeabilita plně vyzrálého betonu a ®Ô° je empirický materiálový parametr (pro 
betony nejčastěji v rozmezí hodnot 6~10).  

Vnitřní permeabilita je samozřejmě měněna i vznikem trhlin v mikrostruktuře cementového kamene, 
které přispívají k průchodnosti mikrostruktury pro vodu i další tekutiny. Může být proto vyjádřena i 
jako funkce pórovitosti, která vzniklé trhliny přeneseně reprezentuje. 

 l|� = lj ∙ 10�ÕÏÊIÊÖ� (81) 

kde: ®M° je empirický materiálový parametr 

Stejně jako v případě modelování pórovitosti je i zde požadována vstupní hodnota vnitřní 
propustnost pórového systému na počátku výpočtu lÍMÍ. Jako typické pro beton C30 využívá Gawin a 
kolektiv hodnoty vnitřní permeability lÍMÍ = 2,0 x 10-18 m2 a lj  = 1,0~5,0 x 10-19 m2. Konkrétní hodnoty 
vnitřní permeability pro různé druhy betonů, malt, cementových past a kameniva lze nalézt například 
v knihách [Hall, Hoff, 2012] nebo [Černý, Rovnaníková, 2002]. Pro potřeby této práce byly použity 
hodnoty ze studie [Halamíčková et al., 1995].  

4.2.5.3 Desorpční křivka 

Charakteristikou, ve které se přímo odráží druh, rozměry a množství pórů je sorpční, respektive 
desorpční křivka udávající vztah hmotnostního podílu vlhkosti obsažené v materiálu k relativní 
vlhkosti vzduchu v pórech materiálu. Vzhledem k tomu, že při hydrataci betonu nebo malty vždy 
začínáme od více či méně nasyceného stavu, využívá se pro výpočty v prezentovaném modelu tvar 
křivky desorpční. Množství vlhkosti je zde ovšem normalizováno pomocí stupně saturace pórů 
vlhkostí `N. Přičemž hodnota `N=1 označuje plné nasycení pórů kapalnou vlhkostí a `N=0 je stav 
zcela vysušeného materiálu. V modelu je pro aproximaci experimentální desorpční křivky používána 
rovnice 82 dle [Baroghel-Bouny et al., 1999]: 

 `N = ×1 + �V3+ �
y yI!�⁄ ØI

! yÙ
 (82) 

kde + a Ú jsou experimentálně stanovené parametry odvozené aproximováním tvaru desorpční 
křivky. Kapilární tlak V3 zde potom přeneseně reprezentuje relativní vlhkost vzduchu v pórech, 
přičemž vzájemný přepočet těchto veličin je prováděn dle rovnice 37. Typické tvary sorpčních a 
desorpčních křivek pro různé typy hydratujících silikátů lze nalézt v [Baroghel-Bouny et al., 1999] a 
[Baroghel-Bouny, 2006, I]. 

Celkový aktuální obsah volné vody ve směsi je pak možno s využitím stupně nasycení vypočítat podle 
vztahu: 

 $ = `N ∙ | ∙ *N (83) 

Pro popis šíření plynné a kapalné fáze v modelovaném tělese jsou využívány Fickův a Darcyho zákon, 
které jsou uvedeny v kapitole 3.2.  

4.2.6 Základní mechanické parametry a ostatní vstupní veličiny 

Základní mechanické vlastnosti betonu jako je pevnost v tlaku a statický modul pružnosti v tlaku jsou 
funkčně vztaženy opět ke stupni hydratace a v případě této disertační práce jsou modelovány 
zjednodušeným přístupem podle vztahů 84 a 85.  
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 J3 = Γ4X7< ∙ J3,j (84) 

 ³ = ZΓ4X7<[y ∙ ³j (85) 

kde J3 je aktuální tlaková pevnost materiálu, J3,j je tlaková pevnost plně vyzrálého materiálu, ³ je 
statický modul pružnosti v tlaku, ³j je statický modul pružnosti v tlaku plně vyzrálého materiálu a 
parametr Ú je experimentálně stanovená konstanta typická pro modelovaný materiál. 

Jako důležitý vstupní parametr je též pro modelování požadován i experimentálně stanovený 
Poissonův koeficient ν pro plně vyzrálý materiál. Podrobnější informace a nezjednodušený přístup 
k výpočtům mechanických parametrů čtenář nalezne v [Gawin et al., 2006 II]. 

Pro výpočet transportních jevů ve směsi je samozřejmostí vstup hodnot její objemové hmotnosti ρ, 
součinitele tepelné vodivosti λ a měrné tepelné kapacity ä. Tyto veličiny jsou uvažovány ve svých 

efektivních hodnotách zprůměrované pro směs. To znamená, že hodnoty vycházejí z poměrného 
aktuálního zastoupení vzduchu, vlhkosti i pevného skeletu ve směsi a jejich tepelných vodivostí, 
měrných tepelných kapacit respektive. U všech těchto kapacitních a tepelných veličin je možné 
uvažovat jejich funkční závislost na teplotě. Šíření tepla v modelovaném tělese je řešeno pomocí 
Fourierova zákona popsaného v kapitole 3.2.3.  

Kompletní model obsahuje celou řadu dalších volitelných vstupních parametrů, ovšem jejich 
souhrnný výčet a popis přesahuje rámec této disertační práce. 

4.2.7 Okrajové a počáteční podmínky 

Výpočtová simulace vyžaduje pro svou funkci zadání počátečních a okrajových podmínek všech svých 
stavových veličin (V8, V3, ^, vektor posunutí ¢). Počáteční podmínky jsou zadávány hromadně a 
jednotně pro všechny uzlové body výpočtové sítě pomocí vektoru stavových veličin. Okrajové 
podmínky mohou být zadávány jednotlivě a měněny v každém výpočtovém kroku. Mohou být 
definovány jako Dirichletovy podmínky s konstantními hodnotami veličin v uzlových bodech. Nebo je 
využíváno Cauchyho smíšených okrajových podmínek, které lze definovat podle čtyř následujících 
předpokladů rovnováhy [Gawin et al., 2006 I]. 

• Suma advektivního toku plynu a difúzního toku plynu v materiálu kolmo k hranici je rovna 
hustotě toku plynu z okolního prostředí na hranici. 

• Suma advektivního toku vodní páry a vody a difúzního toku vodní páry v materiálu kolmo 
k hranici je rovna sumě hustot difúzního toku vodní páry a vody a přestupu vodní páry 
z okolního prostředí na hranici. 

• Rozdíl tepla spotřebovaného pro výpar a hustoty tepelného toku vedením v materiálu kolmo 
k hranici je roven sumě hustot tepelného toku vedením, sáláním a přestupu tepla z okolního 
prostředí na hranici. 

• Napětí v materiálu kolmo na hranici je rovno vnášenému externímu zatížení.  

4.2.8 Numerické řešení systému řídících diferenciálních rovnic 

Obecně lze říci, že pro numerické řešení a výpočet soustav řídících parciálních diferenciálních rovnic 
evolučního typu je využito metody konečných prvků (MKP) a metody časové diskretizace. Výpočtový 
kód je vytvořen v prostředí FORTRANu. Pro popis geometrie simulovaného tělesa, návrh sítě pro MKP 
a definici okrajových podmínek je využíváno softwaru GID, který slouží zároveň i jako postprocessor 
pro zobrazení a výstup vypočítaných hodnot fyzikálních veličin. Diskretizace řídících rovnic modelu 
v prostoru je provedena pomocí vektorů nodálních hodnot neznámých stavových veličin v okamžitém 
čase t a vektorů jejich příslušných tvarových funkcí. K časové diskretizaci je použito speciální plně 
implicitní schéma zpětné diference. 
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Kompletní popis numerického řešení je odvozen v [Lewis, Schrefler, 1998] a [Schrefler et al., 2004]. 
Déle je numerické řešení diskutováno v [Gawin et al., 2006 I].  

5 Vývoj nové optické metody sledování objemových změn 

5.1 Motivace vzniku nové metody sledování objemových změn  

V současné době probíhá ve stavitelství velmi rychlý rozvoj nových suchých maltových směsí 
s vysokými funkčními požadavky. Do této oblasti spadají i rychle tvrdnoucí samonivelačních maltové 
směsi. Tyto hmoty jsou prakticky aplikovány ve velkých plochách při malé tloušťce. V jejich složení 
jsou kombinovány portlandské a hlinitanové cementy, sádry a anhydridy s různými typy pojiv a aditiv 
jako jsou například polymerní pojiva bázi vinylacetátů, nové typy kalcium-aluminátových a kalcium-
sulfo-aluminátových cementů, odpěňovače, retardéry tuhnutí a akcelerátory tvrdnutí, retenční 
přísady nebo strukturální hydrofobizéry. Doprovodným jevem takto komplikovaného složení jsou 
dramatické změny průběhů pevností, objemových změn, rychlostí tuhnutí a tvrdnutí při jakémkoliv 
zásahu do poměrů zastoupení složek.  

Proto při vývoji těchto nových hmot o neznámých vlastnostech, ale vysokých funkčních požadavcích 
přichází nutnost kontinuálně monitorovat vývoj jejich chování již od čerstvého stavu do stavu 
vyzrálého. V centru zájmu jsou zde zejména objemové změny, které nutně doprovázejí hydratační 
proces i další stádia aplikace těchto směsí a přímo ovlivňují vnitřní napěťový stav ve vzniklém silikátu. 
Tento napěťový stav implikuje vznik trhlin v materiálu, které jsou klíčové z hlediska úrovně 
mechanických pevností, trvanlivosti vytvářených konstrukcí a užitných a estetických vlastností. Ať už 
se jedná o podlahy nebo například povrchové úpravy stěn. 

Sledování hydratačních objemových změn malt a betonů od uložení do formy a tekutého stavu si 
vynucuje ze svého principu bezkontaktní metodiku měření [Holt, 2001], která nijak neovlivňuje 
vlastní vzorek vnášením třecích či jiných sil prostřednictvím měřícího zařízení, jež by zkreslili nebo 
zcela znehodnotili naměřené posuny. [Nováček, Kopkáně, 2010] 

Systémy, které se v nedávné minulosti zavedli do laboratorní praxe, používané pro měření 
objemových změn materiálů aplikovaných v tenkých vrstvách, popsaných v [Štenko, 2007], využívají 
snímání posunu plováků kopírujících dilatace měřené směsi, která je rozlita v tenké vrstvě ve formě s 
pružnými mantinely. Pro snímání je použito laserových čidel a principu odrazu laserového paprsku od 
reflexní plochy plováku viz obrázek 58 a 59. 

  

Obrázek 58: Metoda rozlivu v tenké vrstvě s využitím 
laserových čidel [Štenko, 2007] 

Obrázek 59: Aparatura firmy Schleibinger pro měření 
horizontálních posunů směsi pomocí laserových čidel 

[Schleibinger Testing Systems, 2013] 

Tento způsob měření ovšem přináší o posunech směsi pouze jednodimenzionální informaci, která je 
navíc při jakékoliv rotaci či zaboření plováku významně zkreslená. Vlastní laserová čidla mají velmi 
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vysoké pořizovací náklady a celý systém není řešen z hlediska fyzikálních vlivů okolí na měřící 
soustavu i na měřenou hmotu, které mají zásadní vliv na naměřené výsledky. 

Na tento stav reagoval Ústav technologie stavebních hmot a dílců, na kterém jsou vlastnosti 
hydratujících pojivových směsí předmětem výzkumného zájmu, a ve spojení s Ústavem geodézie 
došlo k vývoji a realizaci nového a finančně nenáročného čidla určeného pro detekci malých posunů. 
Následně bylo nové čidlo začleněno do komplexního systému pro sledování objemových 
hydratačních změn materiálů aplikovaných v tenkých vrstvách při vyřešení fyzikálních vlivů na měřící 
soustavu i hydratující směs. Tento systém má praktický význam zejména při studování vlastností a 
vlastním vývoji suchých maltových a betonových směsí určených pro provádění vnitřních i vnějších 
omítek, stěrek, potěrů, podlah, dlažeb a zateplovacích systémů. 

5.2 Princip metody a současný stav realizace  

Nový typ snímání objemových změn lze označit za bezkontaktní optickou metodu využívající analýzu 
digitálního obrazu se subpixelovou přesností. Metoda je založena na kontinuálním snímkování 
dilatometrického terče s fotogrammetrickým obrazcem za pomocí stabilně usazeného digitálního 
USB mikroskopu viz obrázek 60. Terč je umístěn na plastovém plováku, který je položen na hladině 
čerstvé tuhnoucí silikátové směsi a kopíruje tak její dilatační posuny (smrštění či expanzi).  

 

Obrázek 60: Schéma principu bezkontaktní optické metody snímání posunů při rozlivu směsi v tenké vrstvě 

Po ukončení snímání dochází k analýze série pořízených digitálních snímků, které se navzájem od 
sebe liší velikostí posunu fotogrammetrického obrazce v zorném poli USB mikroskopu. Při zpracování 
je využito skladby digitálního obrazu jakožto ortogonální souřadnicové matice sestávající 
z jednotlivých obrazových elementů (pixelů). Ze stanovené změny polohy těžiště 
fotogrammetrického obrazce v ortogonální pixelové matici vůči předchozímu snímku (tj. změny 
řádkové a sloupcové souřadnice) je při použití kalibrovaného terče možné tuto změnu přepočítat na 
posun v metrické soustavě. 

Snímky jsou pořizovány pomocí dvojice digitálních USB mikroskopů se zlomkovou pořizovací cenou 
ve vztahu k laserovému snímači. Snímací pozice jsou symetricky rozmístěny na podélné ose rozlivné 
formy (viz obrázek 61). Střed podélné zájmové osy je totožný s geometrickým středem vzorku, ve 
kterém je přetvoření blízké nule. Rozpětí snímacích pozic je pevně stanoveno na 360mm. USB 
mikroskopy jsou pomocí kabelů připojeny do řídícího počítače a snímání je řízeno uživatelskou 
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aplikací MicroCapture, speciálně vyvinutou pro účely sekvenčního snímkování. Posuny jsou dávkově 
vyhodnoceny ze série snímků měřického terče pomocí uživatelské aplikace MicroShift.  

 

Obrázek 61: Geometrie fixační soustavy 

Nově navržená koncepce umožňuje, na rozdíl od běžně používaných měřicích systémů, získat 
z jediného snímače 2D informace o posunech plováku. Mikroskopy snímající rovinu terče získávají 
posuny ve dvou na sobě kolmých směrech. Můžeme proto získat dva posuny v horizontální rovině, 
anebo při natočení držáků získáme paralelně posun ve vertikálním a horizontálním zájmovém směru.  

Vlastní analýza získaných digitálních dat a vyhodnocení posunů je komplex mnoha regresních, 
matematických a statistických postupů, z nichž některé museli být vyvinuty speciálně pro řešení této 
úlohy. Při vytváření vyhodnocovacího softwaru tak bylo nutno se potýkat s absencí relevantní 
literatury a dostupné publikace přinášely popisy pouze některých dílčích kroků. Během studování 
problematiky nebyl nalezen literární podklad, který by se jí zabýval ve větší šíři. Taktéž není ze 
známých zdrojů k dispozici literatura, která by popisovala způsoby přesného detekování malých 
posunů pomocí USB mikroskopů nebo podobných optických digitálních zařízení. 

 V rámci řešení disertační práce [Kalvoda, 2010] bylo s tímto typem snímače dosaženo přesnosti a 
opakovatelnosti měření, která umožňuje systémem USB mikroskop-měřický terč nahradit jiná 
bezkontaktní i kontaktní měřidla posunů. Při zkušebních měřeních praktického využití snímače bylo 
dosaženo střední chyby měření m0t<3 µm a maxima absolutních hodnot odchylek nepřesáhly 
hodnotu 6 μm. Při těchto testovacích měřeních byly realizovány posuny v rozsahu cca 0–7 mm. 
Minimální požadovaný měřicí rozsah pro snímání počátečních hydratačních změn u malt a betonů je 
0–5 mm ve směru podélné osy deskové formy a požadovaná střední chyba detekovaného posunu m0t 
≤ 15 μm, přičemž tyto parametry byly spolehlivě splněny. 

Na ústavu THD byl dále navržen a vyroben ocelový nosný systém, který má zaručit ideální a fixované 
polohy USB mikroskopů a umožnit tak měření hydratujících i zatvrdlých směsí v různých a velikostech 
typech forem. Jako součást nosného systému byl vyroben klimatizační box, který má zaručit 
provádění experimentů za stálých a regulovatelných klimatických podmínek pomocí vytápění a 
ventilace. Spojením čidel posunů s nosným a klimatizačním systémem získáváme komplexní 
dilatometrickou aparaturu, jejíž rozvoj, kompletace a otestování praktické funkčnosti je předmětem 
řešení práce. Součástí komplexního systému je též využití snímačů dalších fyzikálních veličin a jejich 
softwarové zapojení do řídícího počítače. 

5.3 Evoluce vývoje a detaily k jednotlivým komponentům metody  

Je třeba zdůraznit, že za vývojem a realizací této nové metody stojí tým několika spoluautorů. Na 
ústavu THD byl vývoj od roku 2007 veden S. Šťastníkem a postupně k realizaci přispívali jeho studenti 
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D. Kopkáně, M. Svoboda a J. Nováček. Zásadní podíl na algoritmizaci metody má P. Kalvoda z ústavu 
GED.  

První idea využití optického snímače a analýzy digitálního obrazu pro sledování objemových změn 
hydratujících silikátů v čerstvém stavu na VUT v Brně byla publikovaná v diplomové práci [Kopkáně, 
2007] pod vedením S. Šťastníka. V konferenčním příspěvku [Šťastník, Kopkáně, 2007] byly 
publikovány první praktické pokusy s vytvořením dilatometrických obrazců a následným výpočtem 
posunů z nasnímané sekvence digitálních snímků. Konferenční článek [Šťastník, Kopkáně, 2008] 
prezentuje vyhledávání nejvhodnějšího typu přístroje pro dlouhodobé a přesné sledování posunů při 
minimálních finančních nákladech. V diplomové práci [Svoboda, 2008] pod vedením S. Šťastníka je 
popsán progres ve vývoji a výrobě dilatometrických terčů, dále jsou zde publikovány testy různých 
typů zejména kruhových dilatometrických obrazců a možnosti numerické analýzy digitálního obrazu. 
Konferenční příspěvek [Kalvoda et al., 2009] prezentuje způsoby testování přesnosti systému 
mikroskop-terč a popisuje způsob kalibrace dilatometrických terčů. V publikacích [Nováček, Kalvoda, 
2010] a [Nováček, Kopkáně, 2010] je již prezentován vznik komplexního systému sledování 
objemových změn, ošetřování fyzikálních vlivů při praktickém měření a první praktická měření 
hydratujících hmot. Finální algoritmizace a tvorba software pro snímání a vyhodnocování posunů 
z digitálního obrazu byly předmětem řešení disertační práce [Kalvoda, 2010].  

Zde prezentovaná disertační práce představuje vytvoření komplexního systému pro snímání 
objemových změn hydratujících silikátů s využitím bezkontaktního optického snímače, speciálně 
vyvinutého na VUT FAST pro měření malých posunů se subpixelovou přesností. Dále se zabývá 
ošetřením dominantních fyzikálních vlivů na měřící soustavu i měřenou hmotu a následně původní 
metodu snímání v horizontální rovině rozšiřuje o paralelní snímání horizontálních i vertikálních 
posunů a o techniku časosběrného videa. Celý komplexní dilatometrický systém je prakticky využit 
pro sledování chování široké škály cementových past, malt a samonivelačních expanzních stěrek. 
Přičemž tyto stěrky se vyznačují netriviálními průběhy objemových změn během hydratace. 

5.3.1 Systém mikroskop - terč 

5.3.1.1 Digitální snímač obrazu (USB mikroskop)  

Počátky vývoje uvedení této metody do laboratorní praxe představovaly vyřešení několika základních 
neznámých. Nejprve bylo třeba nalézt vhodný optický digitální snímací přístroj s ohledem na fyzickou 
velikost těla přístroje, mechanické pohyby a otřesy přístroje při snímání, dosažitelné zvětšení a 
ohniskovou vzdálenost, kvalitu optiky a případně optické vady, velikost snímacího čipu a pořizovací 
cenu přístroje. Testování dostupných typů digitálních kamer a fotoaparátů bylo publikováno v článku 
[Šťastník, Kopkáně, 2008] a z provedeného srovnávání všech výše uvedených parametrů vyšel jako 
nejvhodnější typ přístroje digitální USB mikroskop vyobrazený na obrázcích 60 a 61. Jako nevhodné 
byly vyřazeny digitální zrcadlovky, ultrazoomy, digitální kompakty i webkamery s ohledem na jejich 
přílišnou hmotnost, cenu, nevhodné rozlišení či rázy a pohyby při jejich provozu.  

Tento typ snímacího přístroje, USB mikroskop, je dlouhý pouhých 10cm, je lehký a snadno polohově 
fixovatelný. Má dostatečné rozlišení optické i rozlišení digitálního obrazu v pixelech (1280x1024px). 
Má vlastní nasvícení snímaného obrazu pomocí kruhu led diod umístěných kolem objektivu a 
umožňuje plynulé zvětšení v rozsahu 10 až 50x a pevně 220x. Při této úrovni zvětšení a úzkém úhlu 
záběru je opticky využíván pouze střed čočky objektivu, což eliminuje optické vady jako je vinětace a 
soudkovité zkreslení obrazu. Detaily k tématu optických vad snímače a jejich korekci podává 
[Svoboda, 2008]. 

5.3.1.2 Dilatometrický terč a snímaný obrazec 

Současně s hledáním vhodného snímače bylo nutné řešit konstrukci dilatometrické terče, který bude 
umístěn na pohybující se objekt a mikroskopem pozorován. S tím souvisí i struktura a kvalita obrazce 
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na dilatometrickém terči, neboť jeho obraz je následně výpočetně analyzován a ze změny těžiště 
obrazce v sekvenci po sobě jdoucích snímků je vypočítáván zájmový posun (dilatace). 

Na následujících obrázcích 62 až 69 je ukázána evoluce těchto terčů a obrazců. 

 

 

Obrázek 62: Dvojice linií tištěných 
kancelářskou tiskárnou [Kopkáně, 2007] 

Obrázek 63: Soustava soustředných kruhů původně tištěná 
kancelářskou tiskárnou na kancelářském papíře 

Obrázek 62 zachycuje první pokusy fotogrammetrickým snímáním posunů. Jako terče jsou použity 2 
papíry s prostými liniemi umístěnými kolmo na směr posunu. Obrázek 63 zobrazuje přechod od 
obrazců ve tvaru přímých linií k soustavě soustředných kruhů. 

Obrázek 64 zachycuje experimentální uspořádání při testování terčíků s kruhovými obrazci. Tyto 
obrazce mají záměrně vytvořen přechod mezi bílou barvou pozadí a černou barvou kruhu. Všechny 
tyto typy terčů byly vytištěny běžnou tiskárnou kancelářský papír.  

Na obrázku 65 je zobrazen terč, který byl jako první realizován pomocí technologie analogové 
fotografie pro zvýšení přesnosti kontur kruhových objektů. Pátý kruhový objekt (signál) je zde použit 
pro určení směrové orientace při výpočtovém vyhodnocení.  

 
 

Obrázek 64: Testování kruhových terčů s přechodovým 
okrajem pomocí dilatometru Sylvac [Svoboda, 2008] 

Obrázek 65: Pěti signálový obrazec na negativu 
fotografického filmu [Kalvoda et al., 2009] 

Další vývoj směřoval k devíti-signálovému terči, který byl realizován plasticky do dvouvrstvé plastové 
destičky. Zvýšení počtu signálů přineslo i vyšší statistickou přesnost při výpočtu celkového těžiště 
obrazce. Tzv. signály jsou vyvrtány mikrovrtákem do materiálu terče. Tento mezistupeň je vyobrazen 
na obrázcích 66 a 67. 
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Obrázek 66: Devíti-signálový obrazec vyvrtávaný 
do dvouvrstvé plastové destičky [Nováček, 

Kalvoda, 2010] 

Obrázek 67: Řez terčem s devíti signálovým obrazcem 
[Nováček, Kalvoda, 2010] 

 

  

Obrázek 68: Současná podoba dilatometrické terče a 
jeho obrazce 

Obrázek 69: Detail obrazce s uvažovanou orientací os 

Současnou a finální podobu terče představuje rastr kruhových bodů tištěný na celulózovou fólii 
lepenou na laboratorní sklíčko (obrázky 68 a 69). Rastr má modulovou vzdálenost bodů 0,5mm. 
V jedné z jeho os jsou umístěny tři výrazné zesílené signály, které určují orientaci terče. Vzhledem 
k možným optickým chybám při snímání na okrajích obrazce je při výpočtu těžiště celého obrazce 
přidělena vyšší váha právě těmto zesíleným signálům.  

5.3.1.3 Plováky 

 Vlastní terč je vzhledem ke své výrobní náročnosti cennou součástkou, proto není pokládán přímo na 
hydratující směs, aby bylo možné jeho opakované použití. Dilatometrický terč je nesen pomocí 
plováků, které jsou částečně zabořeny do měřeného vzorku, aby tak dobře kopírovaly dilatační 
pohyby směsi.  

Pro snímání horizontální posunů je v této práci používán plovák z pěnového polystyrenu (PP) o 
rozměru 20x20mm a tloušťce 6mm (viz obrázek 70). Terč je na něm položen v horizontální poloze. 

Pro paralelní snímání horizontální posunu v zájmové ose a posunů vertikálních je používán 
polyuretanový kvádr (PUR) o rozměru 40x50mm a výšce 40mm. Terč je svisle osazen na vyřezaný 
„balkón“ a je v rozích přilepen k plováku (viz obrázek 71). 
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Obrázek 70: Polystyrenový plovák pro snímání 
horizontálních posunů 

Obrázek 71: Polyuretanový plovák s horním reflexním 
povrchem pro snímání vertikálního a horizontálního 

posunu 

Oba materiály PP i PUR vykazují nasákavost blízkou nule a tudíž při kontaktu s vlhkou směsí 
nebobtnají. Oba polymerní materiály mají o jeden řád vyšší součinitel teplotní roztažnosti než ocel a 
silikáty. Proto bylo testováno možné ovlivnění výsledků touto roztažností. Podle výsledků uvedených 
v kapitole 5.6.2 nemá použití PP plováku žádný vliv na zkreslení měření. U PUR plováku byl možný vliv 
na zkreslení výsledků prokázán, ovšem muselo by dojít ke značnému zahřátí plováku až o 5°C a více. 

5.3.2 Soustava pro uložení vzorku a fixaci mikroskopů 

Byla navržena nová soustava pro uložení hydratujícího vzorku a fixování polohy mikroskopů 
vyobrazená na obrázcích 72 a 73. Jedná se o masivní kovovou desku o rozměru 850x440mm, do které 
jsou osazeny výškově posuvné držáky jednotlivých USB mikroskopů tak, aby na okrajích vzorku 
snímaly maximální posuvy zkoušené hydratující hmoty. Konstrukce však také umožňuje snímat 
posuvy i v určitých předem definovaných polohách v rámci vzorku a to až třemi fixovanými 
mikroskopy zároveň. Samotný vzorek je uložen na druhé lehčí desce, která je rozebíratelně spojena s 
deskou podkladní. Tato deska je při měření opatřená pružnými mantinely, které umožní měřené 
směsi volně dilatovat během hydratace. Pro vytvoření celé měřící aparatury je použit jednotný 
materiál, v tomto případě ocel, čímž je zajištěna dostatečná tuhost a je do značné míry eliminován 
vliv teplotní roztažnosti jednotlivých dílů soustavy. Pro umístění celé aparatury bez následných 
početních korekcí je předpokládána místnost s maximální amplitudou výkyvu teploty vzduchu 1°C a 
dále s vyloučením vzniku vnějších vibrací.[Nováček, Kopkáně, 2010]  

  

Obrázek 72: Půdorys soustavy pro fixaci mikroskopů Obrázek 73: Foto soustavy pro fixaci mikroskopů 
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Návrh fixační soustavy byl proveden tak, aby na ní mohlo být prováděno měření objemových změn 
tenkovrstvých vzorků o ploše až 200x850mm a nebo snímání betonových trámců až do velikosti 
150x150x700mm. Z těchto předpokladů vychází i masivnost a nosnost fixační soustavy. Pro měření 
tenkovrstvých vzorků o půdorysné ploše 500x150mm, které byly použity ve většině praktických 
experimentů v této práci, by mohla být vytvořena daleko subtilnější a odlehčenější verze fixační 
soustavy. 

5.3.3 Snímání a vyhodnocení posunů 

5.3.3.1 Snímání posunů – software MicroCapture 

Pro automatizované pořizování sekvence snímků dilatometrického terče byl v prostředí Matlabu 
vyvinut software MicroCapture, náhled jeho uživatelského rozhraní je vyobrazen na obrázku 74. 
Tento program umožňuje zobrazit videa dvou USB mikroskopů v reálném čase tak, aby bylo možné 
před započetím měření správně nastavit vzájemnou polohu mikroskopů a terčů a následně obraz 
zaostřit. Volbami v menu programu je možné zkorigovat grafické parametry zobrazení, jako jsou 
kontrast, jas, sytost, ostrost a gamma. Pro vlastní snímání je stěžejní nastavení intervalu snímání, 
který je konstantní po celou dobu měření a dále celkový počet snímků. Zvolený interval snímání 
posunů musí odpovídat rychlosti, s jakou lze předpokládat zásadní změny objemu u dané směsi. 
V této práci byly nejčastěji použity intervaly 1, 2 nebo 5min. Program též umožňuje volbu počtu 
snímků, ze kterých bude průměrován jeden dílčí snímek, který bude následně uložen na disk. Touto 
technikou průměrování lze z jednotlivých snímků odstranit vliv digitálního šumu a dalších rušivých 
elementů. Detaily k software je možno nalézt v disertační práci [Kalvoda, 2010]. 

 

Obrázek 74: Náhled uživatelského rozhraní programu MicroCapture. 

V současné době probíhá rozšiřování software o možnost paralelního snímání „neomezeným“ 
počtem mikroskopů. Limitem je zde ovšem hardwarová vybavenost řídícího osobního počítače (CPU, 
RAM, počet USB konektorů).  

5.3.3.2 Analýza obrazu a vyhodnocení naměřených dat – software MicroShift 

Pro automatizaci zpracování nasnímané série digitálních fotografií byl na Ústavu geodézie VUT FAST 
vyvinut speciální software MicroShift v prostředí Matlab (obrázek 75). Aplikace je především určená 
pro úpravu nasnímané série snímků a výpočet posunů ze změn těžiště fotogrammetrického obrazce. 
Nicméně obsahuje i další kalibrační a testovací funkce pro detekci souřadnic obrazce a jeho kalibraci 
a následnou kontrolu přesnosti měření. Detaily k aplikaci MicroShift lze nalézt v [Kalvoda, 2010]. 
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Obrázek 75: Náhled uživatelského rozhraní aplikace MicroShift 

Vlastní analýza obrazu a výpočet posunů ze série digitálních snímků dilatometrického obrazce 
probíhá v následující sérii kroků provedených postupně na každém jednotlivém snímku.  

1. Korekce vinětace obrazu 

Odstranění efektu tmavnutí obrazu ze středu směrem do rohů, způsobeného optickými vadami 
objektivu a nerovnoměrností nasvícení terče. Snímky jsou dle následujícího schématu 76 porovnány 
se snímkem bílého rozostřeného pozadí. 

 
Obrázek 76: Schéma principu korekce vinětace obrazu [Nováček, Kalvoda, 2010] 

Podíl snímku s fotogrammetrickým obrazcem a snímku s čistého pozadí je vynásoben mediánem 
světlosti ze snímku s čistým pozadím. Operace je provedena přes všechny sloupce c a řádky r.  

2. Určení optimální prahové hodnoty  

Detekce kruhových signálů probíhá na základě oddělení tmavých bodů od světlejšího pozadí. Pomocí 
Oustovy metody je globálně, nebo lokálně provedeno nalezení optimální prahové hodnoty. Prahová 
hodnota (stupeň šedi) odděluje popředí od pozadí (kruhové objekty odpovídají popředí). 
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Obrázek 77: Princip nalezení optimální prahové hodnoty [Nováček, Kalvoda, 2010] 

Osa f na obrázku 77 představuje světlost, respektive stupně šedi od bílé do černé. Křivky p1 a p2 jsou 
histogramy četností stupňů šedi pro světlé pozadí a tmavé body rastru dilatometrického obrazce. T je 
průnikem obou histogramů a reprezentuje optimální prahovou hodnotu. 

3. Identifikace kruhových objektů a definice oblastí okolí kruhů 

Je provedeno prahování obrazu. Dále jsou odstraněny malé objekty pomocí morfologického otevření. 
Následně jsou nalezeny hranice objektů nacházejících se na snímku terče a u nich je určena míra 
kruhovitosti (obrázek 78). Poté je snímek uložen pouze s těmi objekty, které splňují nadprahovou 
míru kruhovitosti. V posledním kroku je definováno obdélníkové okolí objektů (obrázek 79). 

  
Obrázek 78: Barevné rozlišení míry kruhovitosti 
[Nováček, Kalvoda, 2010] 

Obrázek 79: Definování okolí kruhových objektů 
[Nováček, Kalvoda, 2010] 

4. Výpočet snímkových souřadnic objektů v definovaných oblastech zvolenými metodami 

Je proveden geometrický rozbor pixelové matice digitálního obrazu. Jsou vypočteny souřadnice těžišť 
kruhů.  

• Centroid 

o Binární 

o Vážený 

o Kvadratický 

• Obrazová křížová korelace 

o Těžiště 

o Polynomická funkce druhého řádu 

• Fázová korelace 

o Těžiště 

o Gaussova funkce 

 

Obrázek 80: Schéma posunu těžiště obrazce [Nováček, 
Kalvoda, 2010] 
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Výpočet těžišť byl během vývoje výpočetních algoritmů realizován za pomocí různých metod za 
účelem testování jejich použitelnosti a přesnosti. Seznam vedle obrázku 80 uvádí přehled metod. Po 
statistickém vyhodnocení experimentů popsaných v části (Testování metody – ověření funkčnosti a 
praktické použitelnosti) byla jako nejpřesnější a nejspolehlivější binární centroid, který je používán 
v aplikaci MicroShift. 

5. Výpočet posunů 

Výpočet matice posunů je vyřešen pomocí metody projektivní transformace. Pomocí této metody lze 
vzájemně převádět souřadnice dvou souřadnicových systémů s ohledem na zkosení, změnu měřítek a 
rotaci os těchto systémů.	Vztah pro projektivní transformaci a detaily k metodě čtenář nalezne v 
disertační práci [Kalvoda, 2010]. 

6. Převod vypočtených posunů z pixelů do metrické soustavy 

Převod posunů do metrické soustavy byl vyřešen pomocí speciálního kalibračního obrazce 
s garantovanou přesností přesahující přesnost měření řešené soustavy. Obrazec obsahuje rastr 
přesných kruhovitých bodů vyleptaných v teplotně stabilním skle. Pomocí tohoto obrazce byly 
kalibrovány měřické terče a tím tak vytvořeny pro každý terč systémy souřadnic o známých 
rozměrech kruhových bodů a jejich vzájemných vzdálenostech, které jsou při dilatometrickém měření 
snímány. Po takovéto kalibraci již nic nebrání přepočtení vzdáleností v pixelech na vzdálenosti 
v mikrometrech. 

7. Zápis do souboru *.xls 

Výstupem celého automatizovaného zpracování je výpis naměřených posunů a charakteristik 
přesnosti do formátu Microsoft Excel. Jsou zde zaznamenány vektory navzájem kolmých složek 
posunů ve směru osy b a Û a také jejich vektorový součin. 

5.3.4 Výpočet celkových relativních přetvoření z naměřených posunů 

Po ukončení automatizované analýzy série snímků a získání souboru s vektory posunů je nutné 
vypočítat celková délková relativní přetvoření, která popisují objemovou změnu hydratujícího vzorku. 
Postup tohoto stanovení je dále stručně popsán. 

Geometrie měřící soustavy a souřadnicové osy terčů T1 a T2 jsou schematicky naznačeny na obrázku 
81. Při měření horizontálních posunů dvěma mikroskopy získáme průběhy posunů z terčů T1 a T2 ve 
dvou na sebe kolmých směrech os b a Û. Celkové horizontální relativní přetvoření hydratujícího 
vzorku ve směru zájmové podélné osy ,121,4 vypočteme jako: 

 ,121,4 = bº� + −bº!�/©ÍÜ  (86) 

kde bº� a bº! jsou horizontální posuny ve směru zájmové osy v metrech naměřené na pozicích T2, 
respektive T1 a /©ÍÜ je fixní rozteč snímacích pozic, která je dána pevnou polohou stojanů (držáků) 
mikroskopů /©ÍÜ=0,36m. V celé praktické části této práce je kladné relativní přetvoření bráno jako 
expanze a záporné relativní přetvoření jako smrštění. 
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Obrázek 81: Schéma orientací os (Šedě je vyznačena hydratující malta, černě pružný mantinel, žlutě plováky 
s terči, G.S. je geometrický střed vzorku.) 

V případě, že je prováděno měření pouze horizontálních dilatací, jsou posuny ve směru osy Û doplňkovou, přebytečnou informací. Tyto posuny však jsou využity při paralelním měření 
horizontálních a vertikálních dilatací. Zde posuny ve směru osy Û reprezentují zdvih či pokles hladiny 
směsi. Odpovídající relativní vertikální přetvoření ,121,? získáme, pokud vydělíme posun v ose Û tloušťkou vrstvy vzorku. Pokud oba mikroskopy měří vertikální posun, pak se celkové relativní 
vertikální přetvoření vypočítá jako aritmetický průměr hodnot z obou mikroskopů.  

5.4 Vytvoření komplexního systému pro sledování objemových změn 
hydratujících malt 

Po dokončení systému mikroskop-terč a návrhu ocelové fixační soustavy byly tyto prvky začleněny do 
komplexního systému pro sledování objemových změn hydratujících malt a past při jejich rozlivu 
v tenké vrstvě. Schéma tohoto systému je naznačeno na obrázku 82. 

 

Obrázek 82: Schéma komplexního systému pro sledování objemových změn hydratujících malt 

Systém sestává z klimatizačního boxu, který slouží k regulaci okrajových podmínek (teploty vzduchu, 
relativní vlhkosti vzduchu, rychlosti proudění vzduchu, snížení otřesů, vyloučení osvitu sluncem). 
Další součástí je datalogger s čidly pro snímání vlhkosti a rychlosti proudění vzduchu a také 
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s termočlánkovými teploměry. Uvnitř klimatizačního boxu je umístěna ocelová fixační soustava se 
vzorkem. Vzorek určený pro měření objemových změn je na podkladní desce upevněn na nosný 
ocelový stůl. Další totožný vzorek může být položen na váhu pro měření intenzity výparu. Pomocí 
dvou USB mikroskopů jsou snímány buďto pouze horizontální posuny zkoumané hydratující směsi, 
anebo při naklopení držáků mohou být paralelně snímány posuny horizontální i vertikální. Další 
součástkou je třetí USB mikroskop, který při zvětšení v rozmezí 20 až 220x vizuálně zaznamenává děje 
odehrávající se na povrchu směsi. Všechna uvedená čidla, snímače a regulátor jsou zapojena do 
řídícího počítače. Podrobnosti k jednotlivým součástem komplexního systému jsou uvedeny 
v následujících kapitolách.  

5.4.1  Klimabox – regulace a záznam klimatických podmínek 

Pro zvýšení teplotní a vlhkostní stability prostředí při měření objemových změn byl navržen a vyroben 
„Klimabox“. Jedná se o uzavíratelný box sestaven z oplechovaných PUR panelů o tloušťce stěny 
80mm (obrázek 83). Box je využíván v místnosti se stabilním klimatem bez „lidského“ provozu, vlivu 
slunečního záření a nahodilého větrání. Pro možnost regulace teploty je vybaven odporovým topným 
tělískem s regulátorem Comet (obrázek 84), které na základě čidlem naměřené teploty může 
temperovat vzduch v boxu na definovanou teplotu, která je nad teplotou vzduchu v místnosti. 
Podobného principu je využito i pro regulaci vlhkosti vzduchu v boxu. Do uzavíratelného otvoru ve 
stěně boxu byl osazen řízený ventilátor. Ventilátor je spínán při zvýšené předdefinované relativní 
vlhkosti vzduchu v boxu a přebytečná vzdušná vlhkost je ventilátorem vysána do místnosti.  

 

 

Obrázek 83: Foto z průběhu instalace a testování klimaboxu 
Obrázek 84: Teplotní a vlhkostní regulátor 
Comet, převzato z: www.cometsystem.cz 

Tímto způsobem bylo možno zaručit hladinu stability klimatu při dilatometrických měřeních. Teplotní 

stabilitu vzduchu v boxu lze definovat jako =)= ± 1,5°C. Relativní vlhkosti vzduchu je stabilizována na 

hodnotě ()= ± 4 %. 

Pro potřeby měření při plně nasyceném vzduchu je možné Klimabox utěsnit a dosáhnout tak 
dlouhodobě relativní vlhkosti nad 99%. Urychlení náběhu sycení vzduchu bylo vyřešeno umístěním 
nádoby s vodou a regulovatelným ventilátorem do vnitřního prostoru boxu.  

Během dilatometrických experimentů je zcela zásadní zachytit průběh okrajových podmínek. Lze s 
nadsázkou říci, že bez tohoto monitorování nemají provedené experimenty prakticky žádný význam, 
neboť nelze odlišit vlivy složení směsi od vlivů okolního prostředí a to zejména při projevech 
plastického smrštění a smrštění vysycháním nebo tvorbě primárního ettringitu, při kterých je vliv 
okolního prostředí zcela dominantní. Z těchto důvodů bylo při každém měření prováděno 
monitorování teploty vzduchu, teploty nosné dilatometrické desky a teploty směsi. Dále byla 
průběžně zaznamenávána relativní vlhkost v boxu a rychlost proudění vzduchu nad povrchem 
měřeného vzorku. 
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Pro sledování byla použita dataloggovací stanice AHLBORN s kontinuálním záznamem do počítače. 
Jako kontaktní čidla teploty byly použity termočlánky typu K (NiCr-Ni). Parametry vzduchu byly 
sledovány kombinovaným kapacitním senzorem AHLBORN NTC typ N určeným pro snímání teploty a 
relativní vlhkosti vzduchu. A pro měření rychlostí proudění byla použita anemometrická vrtulková 
sonda AHLBORN s měřícím rozsahem do rychlosti proudění vzduchu 20 m/s. Interval záznamu 
klimatických dat byl volen podle rychlosti probíhajících změn v rozsahu 0,5 až 10min. Pořízené 
záznamy okrajových podmínek byly dále využity pro kalibrování a ověření výpočtových simulací 
objemových změn. 

5.4.2 Snímaní posunů a výparu na laboratorních váhách 

Součástí komplexního systému měření objemových změn je monitorování hmotnostní změny 
hydratujícího vzorku. Z výsledků je možno určit plošnou hustotu výparu, intenzitu výparu nebo 
případnou sorpci vzdušné vlhkosti. Tyto veličiny jsou velmi užitečným doplněním křivek průběhů 
smrštění. Pro měření hmotnosti jsou požívány váhy RADWAG, které jsou zapojeny do řídícího 
počítače. Pomocí aplikace vytvořené na ústavu THD v prostředí Delphy můžeme zvolit interval 
snímání hmotnosti a zapisovat údaje o čase a hmotnosti do datového souboru na pevný disk.  

 

Obrázek 85: Měřící aparatura při sledování posunů a intenzity výparu 

Využití kontinuálního vážení může probíhat ve dvou režimech. Pokud je vyžadována vysoká přesnost 
snímání posunů, jsou vytvořeny dva vzorky ze stejné směsi a uloženy ve stejných formách do 
klimatizačního boxu. Jeden je umístěn na pevnou nosnou desku a dilatometricky snímán tak, jak je 
naznačeno v kapitole 5.4. Druhý je umístěn na váhu. Vzhledem k hydrataci za stejných podmínek je 
totožná i intenzita vypařování z obou povrchů.  

Druhým režimem je snímání posunů na vzorku, umístěným přímo na váze tak, jak je zachyceno na 
obrázku 85. Používané váhy Radwag byly před provádění praktických experimentů dilatometricky 
testovány na jejich případné objemové změny, vibrace a mechanické pohyby. Po třídenním měření 
dvěma mikroskopy na levém a pravém okraji vážící desky byly v teplotně stabilním prostředí 
naměřeny maximální celkové dilatace s amplitudou 12μm. Vzhledem k deklarované přesnosti 
snímání (15μm) lze konstatovat, že měření posunů ve formě na těchto váhách zásadně neovlivňuje 
naměřené výsledky.  

5.4.3 Snímání vertikálních posunů 

Po naklopení mikroskopu ze svislé do vodorovné polohy získáme možnost paralelního snímání 
posunů plováku v horizontálním a vertikálních posunů. Tato „finta“ je jednoduchou inovací, ovšem 
výsledkem je kompletní informace o skutečných objemových změnách směsi již od uložení do formy. 
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Pomocí této metodiky je možné ověřit běžně přijímaný předpoklad izotropního chování, tedy že 
poměrné přetvoření hydratujícího silikátu v horizontálních směrech je přibližně totožné relativním 
přetvořením vertikálním. Technické detaily ke snímání vertikálních posunů jsou uvedeny v kapitole 
5.5.2.2 a naměřené hodnoty celého spektra hmot s diskuzí výsledků jsou v kapitole 6.6.  

5.4.4 Časosběrné video povrchu hydratující směsi 

Během realizování této práce byla zavedena a využita alternativní výzkumná metoda, která sice není 
novinkou např. v botanice, meteorologii či na poli výtvarného filmu, nicméně v oblasti zkoumání 
hydratujících silikátů má ambice stát se přínosným rozvojem a novou možností jak důkladně 
poznávat a analyzovat chování stavebních hmot.  

Jedná se o časosběrné fotografické snímání jevů, jejichž dynamika je pro běžné lidské vnímání času 
příliš pomalá. V angličtině je tato technika snímání nazývána jako „time-lapse video“. Metoda spočívá 
v dlouhodobém automatizovaném snímkování např. povrchu hydratujícího betonu (klíčící rostliny, 
oblačnosti) pomocí fixně umístěného digitálního fotoaparátu nebo mikroskopu ve vhodně zvolené 
časové periodě. Sada pořízených snímků je poté vytříděna podle aktuální rychlosti zachycovaného 
děje, do snímků je doplněn časový údaj a následně je z nich vytvořen film. 

Takovýto film může zobrazit povrch betonu či stěrky při průběhu hydratace od tekutého stavu až do 
vyzrálého stavu po 28 dnech během několika minut a velmi přehledně vizualizovat a časově určit 
důležité procesy v „životě“ hydratujícího silikátu. Při hydratování mocnější vrstvy nemusí děj na 
povrchu směsi dobře odpovídat chování směsi uvnitř své hmoty (dochází ke vzniku tzv. šlemu). 
V tomto případě může být hydratující silikát umístěn do formy s opticky čistým a průhledným dnem 
(např. z plexiskla) a časosběrné video lze pořizovat ze spodu vzorku. Případně lze obě techniky 
sledování „z povrchu“ i „ze dna“ kombinovat.  

  

  

Obrázek 86: Snímky povrchu směsi při hydrataci stěrky st I (zvětšení 220x) 

Pomocí toho zobrazení lze při zvoleném zvětšení velmi efektivně sledovat plastické smrštění, barevné 
změny povrchu a změny struktury povrchových útvarů signalizující vývin C-S-H gelů a dalších 
hydratačních produktů, otvírání a zavírání povrchových pórů při odvzdušňování směsi a chemickém 
smrštění, dobu ukončení samonivelačních projevů, bleeding odmísené vody, kinetiku trhlin, vzniky 

3 hod  60 min  

58 min  40 min  
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solných výkvětů a další jevy. Pokud toto časově ukotvené vizuální sledování dáme do fyzikálních, 
chemických a mikrostrukturních souvislostí s průběhy dalších důležitých veličin jako je teplota a 
vlhkost vzorku a okolí, poměrné délkové přetvoření vzorku, vývoj mechanických pevností a dalších, 
dostáváme velmi komplexní obraz o chování hydratující silikátové směsi v celém průběhu jejího 
vyzrávání a získáváme tak silný nástroj využitelný při návrhu nových stavebních hmot či studiu 
degradačních procesů nejen v silikátech. Propojení vizuálního záznamu a naměřených průběhů 
fyzikálních veličin je využito při analýzách objemových změn stěrek a malt v kapitolách 6 a 8. 

Série fotografií na obrázcích 86 až 90 představují ukázku využití této nové metody při časosběrném 
snímání hydratujících silikátů. Jedná se pouze o jednotlivá reprezentativní políčka vyňatá z 
časosběrného filmu, který byl snímán fixovaným mikroskopem po celou dobu měření objemových 
změn. 

Obrázek 86 zachycuje ztuhnutí stěrky I. První záběr zachycuje stěrku ještě v částečně tekutém stavu, 
ale již po uplynutí otevřeného času. Před uplynutím otevřeného času je pozorovatelné intenzivní 
proudění směsi. Druhý záběr zachycuje počátek velmi rychlé hydratační reakce mayenitového slínku 
se sádrou, přičemž veškerá volně se pohybující voda na povrchu je během 1min pohlcena dovnitř. 
Snímek třetí zobrazuje zavlhlý povrch těsně po pohlcení odmísené vody. Snímek čtvrtý zobrazuje již 
intenzivně schnoucí směs, která i přes značný výpar dokázala zvýšit svou teplotu o 4°C. 

Na prvním snímku obrázku 87 je stěrka na bázi CEM I a alfa-sádry v kapalném stavu a velmi 
intenzivně dochází k samoodvzdušnění. Druhý snímek zobrazuje počátek rychlé hydratační reakce, 
povrchová voda je, stejně jako v případě stěrky I, pohlcena dovnitř během několika málo minut. Při 
tom však dochází ke značnému „rozbrázdění“ povrchu ještě plastické směsi. Třetí snímek zachycuje 
dobu po pohlcení povrchové vody. Poslední snímek fotografií povrchu již téměř vyschlé stěrky ve 
velmi pokročilém stadiu hydratace, které je patrné z viditelného nárůstu hydratačních novotvarů. 

  

  

Obrázek 87: Snímky povrchu směsi při hydrataci stěrky st IV (zvětšení 220x) 

16 hod 105 min 

35 min 60 min 
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Obrázek 88: Snímky povrchu směsi při hydrataci pasty CEM I (zvětšení 220x) 

Cementová pasta zachycená na obrázku 88 byla v tenké vrstvě 6mm vystavena zvýšené teplotě 45°C. 
První snímek zachycuje rychle vysychající povrch pasty. Na dalších třech snímcích lze pozorovat 
postupné, avšak velmi rychlé rozevírání trhliny způsobené plastickým smrštěním. Trhlina po 2,5 hod 
dosahuje šířky 0,4mm.  

  

  

Obrázek 89: Snímky povrchu směsi při hydrataci cementové malty HNM (zvětšení 220x) 

0 hod 2 hod 

5 hod 16 hod 

135 min 108 min 

105 min 90 min 
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Obrázek 90: Snímky povrchu směsi při hydrataci betonu C30 (zvětšení 35x) 

Obrázek 89 je sérií ze snímání hydratace cementové malty. Odmísená voda po dvou hodinách 
ustupuje zpět do materiálu a postupně dochází ke vzniku barevně odlišitelných hydratačních 
produktů. 

Poslední z ukázek, obrázek 90 zachycuje povrch hydratujícího betonu C30 s výrazným bleedingem a 
zrny hrubého kameniva. 

Zde prezentované snímky a videa byly prořízeny pomocí USB mikroskopu Dinolite Pro, který se 
vyznačuje pětinásobně vyšší cenou, ale znatelně kvalitnější optikou nežli je tomu u mikroskopů, jež 
byly použity pro snímání posunů. Snímky byly pořízeny softwarem DinoCapture 2.0, který umožňuje 
kontinuální časované snímkování. Originální rozlišení snímků je 1280x1024 pixelů. Pro snímání byly 
použity pouze dvě hodnoty zvětšení a to 35x a 220x. 

Snímací interval je podstatným parametrem pro zachycení dostatečného počtu změn na povrchu 
hydratujícího silikátu. Pro rychle hydratující samonivelační stěrky je vhodným intervalem 20 až 30s. 
Pro pomalejší materiály na bázi např.: CEM I, CEM II nebo CEM III je postačujícím snímacím 
intervalem 60 až 120s. Po uplynutí 24hodin od záměsi již nedochází k dramatickým změnám ve 
vzhledu povrchu, proto je možné interval prodlužovat na 10 až 30 minut. 

Využití dlouhé ohniskové vzdálenosti, to znamená zvětšení 150x a více, s sebou přináší nepříjemný 
problém. Vlastností teleobjektivů (mikroskopů) je totiž nízká hloubka ostrosti obrazu. Při započetí 
snímání je manuálně zaostřeno na povrch směsi. Ta ovšem během hydratace sedá nebo naopak 
výrazně stoupá a to až v řádech desetin milimetrů. Proto se velmi často stává, že povrch směsi po 
nějaké době opustí pásmo zaostření a dojde k rozmazání obrazu. Mikroskopy používané při zde 
prezentovaném snímaní nemají možnost automatického či kontinuálního doostřování, které by tento 
problém řešilo. Ale i přes tento nešvar, lze při určité zkušenosti a „přeostření“ na správnou 
vzdálenost pořídit opticky ostrou a vizuálně vypovídající sekvenci snímků. 

Během realizace této disertační práce bylo pořízeno několik desítek časosběrných videí hydratujících 
past, malt i betonů za různých klimatických podmínek. Vzhledem k jejich datovému objemu a 
náročnosti postprocessingu, ovšem není možné je všechny obsáhnout v elektronické příloze. Příloha 

0 hod 4 hod 

12 hod 38 hod 
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proto obsahuje pouze několik ukázek typického využití metody časosběrného videa a typického 
chování hydratujících silikátů.  

Obsah video přílohy na CD: 

a) ukázka hydratace samonivelační stěrky st I (C12A7 + α-sádra) 

podmínky: =)=25°C; ()=100%; >?=0 km.hod-1; zvětšení: 210x 

b) ukázka hydratace samonivelační stěrky st II (C4A3$ + anhydrit + OPC) 

podmínky: =)=25°C; ()=100%; >?=0 km.hod-1; zvětšení: 210x 

c) ukázka hydratace samonivelační stěrky st III (CAC + OPC + α-sádra) 

podmínky: =)=25°C; ()=100%; >?=0 km.hod-1; zvětšení: 210x 

d) ukázka hydratace samonivelační stěrky st IV (OPC + α-sádra + struska) 

podmínky: =)=25°C; ()=50%; >?=0 km.hod-1; zvětšení: 210x 

e) paralelní zobrazení hydratace cementové malty v podmínkách ()= 50 a 100% 

podmínky: =)=20°C; ()= 50 a 100%; >?=0 km.hod-1; zvětšení: 210x 

f) vznik trhliny plastického smršťování v pastě CEM I 

podmínky: =)=50°C; ()=15%; >?=0 km.hod-1; zvětšení: 210x 

g) ukázka hydratace betonu C30 s výrazným bleedingem 

podmínky: =)=18°C; ()=65%; >?=0 km.hod-1; zvětšení: 35x 

5.5 Testování metody – ověření funkčnosti a praktické použitelnosti 

Využití metody optického měření objemových změn v praxi předcházelo rozsáhlé testování 
funkčnosti a přesnosti systému mikroskop-terč. Toto testování bylo provedeno v následujících 
základních krocích:  

• korektnost výpočtových algoritmů, 

• opakovatelnost měření, 
• dlouhodobá stabilita měření. 

Následně bylo provedeno testování, zda je vůbec možné systém mikroskop-terč-plovák použít pro 
sledování horizontálních i vertikálních posunů směsí při jejich hydratačních objemových změnách. 
K ověření naměřených hodnot posunů byly použity přesné dálkoměrné lasery. Provedené testy lze 
rozdělit do dvou kroků: 

• praktické testování použití systému mikroskop-terč-plovák na hydratující maltě s využitím 
kontroly laserovým interferometrem značky Renisaw, 

• ověření naměřených hodnot vertikálních posunů laserem značky Mikro-Epsilon. 

Detaily ke všem uvedeným testům a jejich výsledky uvádějí následující kapitoly. 

5.5.1 Testování přesnosti a opakovatelnosti systému mikroskop – terč 

5.5.1.1 Korektnost algoritmů 

Korektnost vlastních algoritmů pro výpočet souřadnic a posunů je testována na uměle vytvořené 
sadě osmi posunutých obrazů se známou hodnotou posunu. Tyto posunuté obrazce byly postupně 
nasnímány USM mikroskopem a byly vyhodnoceny posuny. Po proběhnutí výpočtů se odchylka musí 
blížit nule. Pro vytvoření série vzájemně posunutých obrazů byl použit stereokomparátor Zeiss 1818, 
který byl navíc kontrolován indukčním dilatometrem Sylvac. Maximální dosažená odchylka od 
skutečné hodnoty posunu pro námi použité algoritmy činí 5,68.10-14 px. 
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Obrázek 91: Schéma sady 8 uměle vytvořených vzájemně posunutých obrazů [Nováček, Kalvoda, 2010] 

5.5.1.2 Opakovatelnost 

Při tomto testu opakovatelnosti byla posuzována schopnost měřidla (USB mikroskopu a terče) 
provádět měření se shodným výsledkem na nehybném objektu. Pro tento účel je pořízena série 100 
snímků terče v krátkém časovém intervalu (5min). Tento test vypovídá o vnitřní stabilitě a funkčnosti 
použitého přístroje a metody. Následující tabulka 23 uvádí směrodatnou a maximální odchylku v 
pixelech ve výsledku měření posunu na nechybném terči. 

Tabulka 23: Odchylky při testování opakovatelnosti měření vyhodnocené několika variantami algoritmů 
[Nováček, Kalvoda, 2010] 

 

5.5.1.3 Dlouhodobá stabilita měření 

Testování dlouhodobé stability představuje týdenní snímání nehybného terče umístěného na 
interferometrickém hranolu. Snímky jsou pořizovány v intervalu šesti minut a paralelně s měřením 
mikroskopem je pořizováno i porovnávací měření interferometrem. V měření se již projevuje kolísání 
teplot během dne a tím pádem i teplotní roztažnost vlastního materiálu mikroskopu i stojanu, ve 
kterém je upevněn. Taktéž je prověřena stabilita usazení mikroskopu ve stojanu. Po vyhodnocení 
týdenního snímání posunů bylo provedeno vyhodnocení a lze konstatovat, že maximální odchylka 
posunů naměřených interferometrem a optickou metodou dosahovala hodnoty 0,94 μm.  

5.5.2 Testování praktické použitelnosti při měření objemových změn hydratující malty  

5.5.2.1 Testování použitelnosti měření horizontálních posunů 

Tento test měl ověřit, zda je vůbec možné použít systém mikroskop-terč-plovák pro praktické měření 
horizontálních posunů hydratující cementové malty a jeho postup a uspořádání je následující. 

Měřená silikátová směs je bezprostředně po smíchání s vodou umístěna na rozlivnou desku a v ní 
rázy zhutněna. Rozlivná deska vytvořená z cementotřískové podložky a molitanových mantinelů. 
Směs je od desky oddělena plastovou folií. Vnitřní rozměr pro umístění měřené směsi je 37x17x1,5 
cm. Deska je umístěna na ocelovou kolejnici mezi stojan pro mikroskop a interferometr. (Rozměry 
desky nejsou striktním parametrem. Naopak musejí být adekvátní k vlastnostem a zrnitosti 
měřeného materiálu)  
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Na směs je k jedné z kratších hran umístěn osově symetricky polyuretanový plovák, na který je 
položen pohyblivý interferometrický hranol s fixovaným fotogrammetrickým terčem. Plovák se po 
spuštění měření pohybuje shodně s tuhnoucí směsí. Nad terčem je umístěn USB mikroskop do 
stabilního stojanu. V intervalu 6min je prováděno snímkování terče USB mikroskopem a simultánně 
s ním je prováděno kontrolní měření posunu mezi pevným a pohyblivým hranolem za pomocí 
interferometru Renishaw. Specifikace a charakteristiky přesnosti toho laseru je uvedena v [Kalvoda, 
2010]. 

Dále byla v intervalu 5min snímána teplota tuhnoucí směsi, teplota vzduchu, teplota podložky 
(kolejnice), atmosférický tlak a relativní vlhkost vzduchu v místnosti. Celkový pohled na použitou 
testovací měřící soustava zachycuje fotografie na obrázku 92. 

 

Popis součástí soustavy: 
A – zkušební rozlivná 
deska, B – PUR plovák, C 
– fotogrammetrický 
terč, D – digitální USB 
mikroskop, E – stojan a 
držák USB mikroskopu, F 
– digitální teploměry a 
barometr, G – odrazný 
hranol interferometru, H 
– pevný hranol 
interferometru, CH – 
interferometr Renishaw, 
I – kolejnice 

Obrázek 92: Vyobrazení zkušební soustavy při praktickém ověřování přesnosti 
měření optického snímače pomocí interferometru [Nováček, Kalvoda, 2010] 

Jako hydratující směs byla použita jednoduchá cementová malta, která je v této práci označována 
jako HNM a různým vodním součinitelem a odlišnými podmínkami výparu vlhkosti z povrchu. Tabulka 
24 udává poměry složení směsí a způsob podmínky výparu. Celkem byly provedeny 3 měření.  

Vzorek Ref 1 s vodním součinitelem $ %⁄ = 0,5 byl ponechán bez zakrytí povrchu. Vzorek Ref 2 byl 
vyroben se zvýšeným vodním součinitelem na $ %⁄ = 0,85, což se společně s nezakrytím povrchu 
nutně projeví prudkým smršťováním. Vzorek Ref 3 s $ %⁄ = 0,5 byl zakryt neprodyšně fólií a zateplen 
polystyrénem o tloušťce 10mm. Toto opatření způsobí výrazné zpomalení smrštění a tím i výraznou 
změnu tvaru křivky posunů. 

Tabulka 24: Rozdělení praktického ověřovacího experimentu - složení směsí a způsob zakrytí povrchu vzorku 

označení 
směsi 

složení směsi  

(cement : písek : voda) 

způsob zakrytí 
povrchu  

poznámka 

Ref 1 1 : 3 : 0,5 volný povrch předpokládané smrštění 

Ref 2 1 : 3 : 0,85 volný povrch předpokládané výrazné smrštění 

Ref 3 1 : 3 : 0,5 folie a polystyrén 
nižší hodnota smrštění, respektive 

termální expanze a bobtnání 

Maltová směs byla vytvořena z cementu CEM I 42,5 R Mokrá, z písku Bratčice frakce  
0 – 4 mm a pitné vody. Každé ze tří měření bylo prováděno po dobu 24 až 48 hodin v běžných 

laboratorních podmínkách =)=20±1°C a ()=45±5%.  
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Výsledky měření praktické použitelnosti 

Vzhledem k faktu, že v době provádění těchto praktických testů nebyl kompletně dokončen 
algoritmus pro přepočet posunů z jednotek pixelů do metrické soustavy, byl použit pro komparaci 
výstupu z fotogrammetrické metody interferometr Renishaw s rozlišitelností jednotek nanometrů. 
Výsledky komparování optické metody s interferometrem jsou zobrazeny na obrázku 93. 

 

Obrázek 93: Vývoj posunů v čase při hydrataci vzorků Ref1, Ref2 a Ref3. Měřeno interferometrem Renishaw a 
optickou metodou. 

Ve všech třech případech křivky relativních posunů přesně kopírují průběh křivky absolutních posunů, 
což potvrzuje praktickou použitelnost fotogrammetrické metody. Odchylka hodnot naměřených 
optickou metodou od hodnot stanovených interferometrickým laserem v případě Ref1 dosahovala 
6,5%, v případě Ref2 2,9% a v případě Ref3 pouze 0,6%. Relativní posuny v pixelech byly pro potřeby 
grafického zobrazení vynásobeny konstantou přeneseně reprezentující velikost pixelu a zvětšení 
mikroskopu použitého při daném měření. 

5.5.2.2 Testování použitelnosti při praktickém měření vertikálního posunu směsi 

V této práci bylo poprvé odzkoušeno paralelní snímání horizontálních posunů spolu s vertikálními 
pomocí nově vyvinutých optických snímačů. Aby byla vyloučena systémová chyba při tomto měření, 
bylo provedeno dvojité snímání plováku pomocí USB mikroskopu a laserového délkového měřidla 
tak, jak je zobrazeno na obrázcích 94 a 95. Jako laserového měřidla bylo využito triangulačního 
délkoměru optoNCDT 1401 výrobce Micro-Epsilon. Výrobce udává linearitu měření Ý0,2% a statické 
rozlišení 0,6μm. 

  

Obrázek 94: Ověřování výsledků měření 
vertikálních posunů pomocí laserového čidla 

Obrázek 95: Ověřování přesnosti měření vertikálních posunů 
- pohled na plovák s usazeným terčem 
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Byl připraven plovák s horní reflexní vrstvou pro odraz laseru. A proběhlo opakované měření na 
hmotách s předpokládanými odlišnými objemovými změnami. Pro testování byla použita expanzní 
stěrka st II o tloušťce vrstvy 6mm a cementová malta o tloušťce vrstvy 10mm. Průběhy vertikálních 
posunů zachycených laserovým čidlem a optickou metodou (USB mikroskopem) jsou vyobrazeny na 
obrázcích 96 a 97. 

 

Obrázek 96: Ověřování výsledků měření vertikálních posunů pomocí laserového čidla- průběhy vertikálních 
posunů stěrky st II 

 

Obrázek 97: Ověřování výsledků měření vertikálních posunů pomocí laserového čidla- průběhy vertikálních 
posunů cementové malty HNM 

Odchylka naměřených hodnot pomocí USB mikroskopu a laseru Mikro-Epsilon dosahovala v případě 
stěrky st II 5%. V případě cementové malty došlo po dosažení maxima vertikálního přetvoření 
k diferenci mezi oběma snímači. Tato odlišnost může být způsobena možností naklopení nebo 
nerovnoměrné zaboření plováku, přičemž laser je na tyto pohyby citlivější, protože snímá posun 
pouze z jednoho odrazného bodu a náklon odrazné plochy pak chybně interpretuje jako vertikální 
posun. Optická metoda s využitím mikroskopu používá ke stanovení posunu celou plochu terče a 
tudíž matici bodů. Tím pro ni nerovnoměrné zaboření plováku představuje menší riziko vzniku chyby. 
Výsledky testu lze celkově považovat za uspokojivé a metodu použitelnou a přesnou pro měření 
vertikálních posunů. 

5.6 Testování metody - Vlivy na výsledek měření při použití metody 
rozlivu v tenké vrstvě 

Prakticky jakékoliv dilatometrické měření objemových změn hydratujících směsí se silikátovými pojivy 
je spojeno s celou řadou fyzikálních vlivů okolí na vzorek i na měřící soustavu, Tyto okolnosti 
nezanedbatelné míře ovlivňují výsledek měření. V případě metody měření posunů v tenké vrstvě 
s využitím optické bezkontaktní metody snímání lze rozlišovat následující vlivy: 
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• kvantita vlhkostní komunikace vzorku s okolním prostředím (relativní vlhkost a teplota 
okolního vzduchu, teplota vzorku, proudění při povrchu, sluneční osvit, uzavření povrchu fólií 
nebo případně jiným materiálem, možnost sorpce vzorku), 

• teplotní roztažnost vzorku zapříčiněná změnou teploty okolního prostředí a vývinem 
hydratačního tepla, 

• teplotní roztažnost komponent měřící soustavy, 

• vnitřní teplotní a polohová stabilita vlastního snímacího čidla (laser, USB mikroskop, 
interferometr), 

• poloha snímače vůči vzorku pří snímání jeho posunů,  

• délka ramena od geometrického středu vzorku, na kterém jsou snímány posuny, 

• materiál a tvar nosiče terče a plováku, 

• hloubka ponoru plováku, 

• interakce hydratující směsi s podložkou (materiál podložky, třecí síly), 

• rozložení dilatačních projevů po výšce vzorku, 

• vibrace z okolního prostředí (ovlivnění tvaru měřené směsi i polohy snímače). 

Pro vlastní měření se nepředpokládá osvit slunce, dále se nepředpokládá mechanická či vlhkostní 
deformace měřící soustavy. Ostatní vlivy je nutno brát v potaz a proto byla provedena řada testování 
těchto vlivů a v následujících kapitolách bude zhodnoceno, jakou měrou se podílejí na změně 
naměřených výsledků.  

5.6.1 Dlouhodobá stabilita ocelové soustavy pro fixaci mikroskopů 

Testem dlouhodobé stability je míněno několika denní snímání, kdy jsou pomocí mikroskopů a terčů 
položených přímo na nosné ocelové desce snímány dilatace vlastní fixační soustavy. Při měření tedy 
nebylo využito ani plováků, které by mohli zkreslit výsledek. 

Snímání bylo provedeno při uzavření boxu a bez regulace teploty. Graf na obrázku 98 dokumentuje 
průběh jednoho z těchto testů. Je zde zelenou čarou vyznačen postupné ochlazování v místnosti a 
tedy i celé soustavy o 4°C. Fixační soustava na to toto reaguje minimální změnou rozměru a velikost 
měřených posunů nepřesahuje v případě levého mikroskopu 5 μm. U pravého je hodnota posunů 
téměř blízká nule. Toto měření svědčí od dostatečné dobré fixaci mikroskopů a homogenní chování 
celé fixační soustavy.  

Zároveň tento test dokazuje dostatečnou vnitřní stabilitu použitých mikroskopů. To znamená, že 
v nich nedochází k žádným svévolným mechanickým pohybům optiky nebo zvýšené teplotní 
roztažnosti.  
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Obrázek 98: Posuny na naměřené mikroskopy na levém a pravém držáku fixační soustavy při dlouhodobém 
snímání vlastní fixační ocelové soustavy bez vzorku i plováků 

5.6.2 Testování teplotní roztažnosti ocelové soustavy a plováků z PP a PUR 

Dilatometrické systémy s laserovými měřidly i zde prezentovaný optický způsob snímání využívá 
plováků z pěnového polystyrenu a polyuretanu. Přičemž tyto hmoty mají o řád vyšší teplotní 
roztažnost ve srovnání s ocelí a cementovou maltou v zatuhlém stavu. Z toho důvodu bylo nutné 
provést test, zda tato tepelná roztažnost materiálu plováku neovlivňuje negativně naměřené 
výsledky posunů. Byla proto provedena zkouška bez tuhnoucího vzorku, při kterém byla zahřívána 
základní deska nesoucí držáky mikroskopu o 30°C a při tom snímány posuny nejprve pomocí terče 
ležícím přímo na desce a poté na plovácích vyrobených z pěnového polystyrenu (PP) a pěněného 
polyuretanu PUR. Tento test by měl odhalit dilatační stabilitu používaných plováků. 

 

Obrázek 99: Naměřené relativní přetvoření při zahřívání fixační soustavy o 30°C při použití PP plováků, PUR 
plováků a bez plováků 

Graf na obrázku 99 popisuje tečkovanou čarou náběh teploty hlavní ocelové nosné desky fixační 
soustavy vyvolaný zahříváním odporovým topidlem. Je zde patrné, že relativní délkové teplotní 
přetvoření ,14,6)Ü naměřené na PP plovácích prakticky koresponduje s relativním přetvořením 
naměřeným bez plováku. Pouze s PUR plovákem jsou zaznamenány zvýšené dilatační pohyby. Je však 
nutno přihlédnout k faktu, že tento náběh teploty je zcela extrémní a při reálném experimentu 
měření objemových změn hydratujících silikátových směsí ho zdaleka nelze dosáhnout. 
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Tabulka 25 udává přehled maximálních teplotních relativních délkových přetvoření ,14,6)Ü 
dosažených při tomto testu. Tato maximální hodnota je pak přepočtena na hodnotu vyjadřující chybu 
při zahřátí ocelové nosné desky o 1K. Následně byla vyjádřena chybovost v procentech při reálném 
měření objemových změn hydratujících malt. 

Tabulka 25: Vliv teplotní roztažnosti plováku na potenciální chybu měření 

Druh nosiče terče Þßf,àáâ při ΔT=30K Þßf na 1K 

Teoretická chyba měření [%] 

při extrémních podmínkách: 

 (ΔT=2K a Þßãß = 0,0004) 

bez plováku 1,19E-04 3,97E-06 1,98 

PP plovák 20x20x6mm 1,09E-04 3,63E-06 1,82 

PUR plovák 40x50x40mm 4,32E-04 1,44E-05 7,20 

Pro výpočet teoretické chyby měření byla využita nejextrémnější kombinace, která se při dosavadním 
praktickém měření vyskytla. Jedná se o hydrataci mayenitového slínku, který při rozlivné tloušťce 
pouhých 6mm vykázal minimální délkové poměrné přetvoření ,121=0,0004, přičemž vývinem 
hydratačního tepla zahřál celou nosnou ocelovou desku o ΔT = 2K. Ostatní zkoumané materiály jsou 
z hlediska vlivu teplotní roztažnosti fixační ocelové soustavy a plováků na bezpečnější straně. 

Závěrem lze konstatovat, navržená dilatometrická fixační soustava nevykazuje přílišnou teplotní 
roztažnost, a že použití PP plováků nijak neovlivňuje naměřené hodnoty. Použití velkého PUR plováku 
může při silných vývinech hydratačního tepla změnit výsledek měření. Změna však neznehodnocuje 
experiment a lze ji početně zkorigovat.  

5.6.3 Ověření vlivu plováku na hodnotu vertikálního posunu pomocí stupňovitého terče 

S ohledem na překvapivé výsledky při paralelním měření horizontálních a vertikálních posunů vznikla 
pochybnost, za vertikální PUR plovák, vzhledem ke své velikosti, neovlivňuje hodnoty naměřených 
vertikálních posunů. Zjištěné výsledky ukázali, že při rané hydrataci rozhodně nelze považovat 
objemové změny v maltách za izotropní. Měření prokázala až 15tinásobně větší relativní přetvoření 
hydratující hmoty ve vertikálním směru nežli ve směru horizontálním. Navíc s překvapivou orientací 
směru objemových změn viz kapitola 6.6. Vznikla proto obava, že by velký PUR plovák při své 
kontaktní ploše 40x50mm mohl lokálně měnit podmínky výparu z povrchu směsi nebo, že se pod ním 
hromadí odmísená voda, která ho vertikálně nadnáší. 

 
Obrázek 100: 3D vizualizace stupňovitého terče 

Tato otázka byla vyřešena výrobou a testem s použitím tzv. stupňovitého terče z tvrzeného PVC. Terč 
má půdorysné rozměry pouze 4x4mm, aby byl minimalizován vliv hydrataci směsi. Sestává ze čtyř 
stupňů (podle obrázku 100), které jsou výškově odstupňovány po 0,15mm. Terč byl položen na 
povrch čerstvé pasty z portlandského cementu a USB mikroskopem bylo při 220násobném zvětšení 
fixně zaostřeno na fialový stupeň. Vzhledem k tomu, že teleobjektiv mikroskopu má při tomto 
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zvětšení velmi malou hloubku ostrosti (řádově 0,05 až 0,10 mm), tak všechny ostatní stupně byly 
opticky rozmazané. Zároveň se snímáním stupňovitého terče bylo spuštěno i snímání vertikálních 
posunů na velkém plováku.  

Během hydratace došlo k nejprve k sednutí o 0,1mm, což se projevilo přeostřením obrazu téměř na 
zelený stupeň. Poté nastalo vertikální nabývání o přibližně 0,45mm a na záznamu z mikroskopu 
snímkujícím stupňovitý terč bylo možné pozorovat postupné přeostřování obrazu na fialový, červený 
až modrý stupeň.  

Časově, velikostně i svou orientací došlo ke stejným vertikálním pohybům, jako bylo naměřeno na 
velkém PUR plováku. Měření bylo několikrát opakováno na směsích s jiným složením i vodním 
součinitelem. Lze tedy závěrem konstatovat, že velký PUR plovák neovlivňuje lokálně hydrataci a 
výpar ze směsi a naměřené výsledky lze pokládat za věrohodné. 

5.6.4 Vibrace 

Během realizace této práce bylo empiricky opakovaně ověřeno, že vliv vibrací na naměřené výsledky 
je značný a v některých případech mohou nadměrné vibrace přicházející z okolí zcela znehodnotit 
dilatometrický experiment. Proto je při používání bezkontaktní optické metody tyto vlivy zcela 
vyloučit. Toho lze dosáhnout umístěním měřící soustavy ve větší vzdálenosti od provozu těžkých 
vozidel (tramvají, nákladních aut) a průmyslových strojů. Vhodným opatřením je podložení celé 
soustavy fixace mikroskopů a vzorku pryžovou deskou. U odlehčených variant držáků lze použít např. 
molitan. Vhodné je též umístění celé soustavy do prostor s minimálním „lidským provozem“. 
Testovací měření vlivu vibrací je nutno provést před použitím dilatometrické soustavy při každém 
uložení do nového prostředí, místnosti, či klimatizační komory. Toto testování spočívá 
v dlouhodobější snímání „sebe sama“, tedy teoreticky nehybných terčů na povrchu nosné desky pro 
vzorek.  

5.6.5 Ověření předpokladů o vztahu geometrie vzorku a naměřených posunů 

Před započetím měření posunů konkrétních stavebních hmot musel být ověřen vliv měřící polohy 
digitálního USB mikroskopu vůči geometrii vzorku. Jako vzorek je uvažována obdélníková deska, kde 
tloušťka desky je zlomkem obou zbylých rozměrů. Pro měření se vychází z předpokladu, že hydratující 
vzorek se směrem ze svého středu smršťuje (rozpíná) symetricky ve směru hlavních os, přičemž 
posun b v geometrickém středu vzorku se blíží k nule. Dále se uvažuje přímá úměra mezi velikostí 
naměřeného posunu a vzdáleností měřicího bodu (ramenem) od geometrického středu. Oba 
předpoklady jsou schematicky naznačeny modrými liniemi na obrázku 101.  

 

Obrázek 101: Schéma vlivu měřící polohy a uvažovaného lineárního růstu naměřené dilatace s rostoucím 
ramenem od geometrického středu formy. Veličina bTzä  představuje posun směsi naměřený na plném rameni. 
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Pro ověření těchto předpokladů byla provedena série měření při hydrataci cementových malt 
s různou tloušťkou vrstvy od 7,5 do 30mm. Přičemž mikroskop snímající posuny byl umístěn nad 
geometrický střed formy, kde je očekáván nulový posun. Graf na obrázku 102 zobrazuje výsledky 
toho testování. 

Je patrné, že k dramatickým posunům zde nedochází. Nicméně na počátcích měření se objevují skoky 
v posunech, které jsou způsobeny ještě mechanickými pohyby v čerstvém stavu a nerovnoměrným 
projevem plastického smrštění. Při odečtení těchto počátečních pohybů naměřené posunu již 
nepřevyšují 15μm. Tyto posunu mohou být způsobeny především nepřesným umístěním plováku, 
tedy geometrický střed a také se může jednat o tepelnou roztažnost fixační soustavy.  

 

Obrázek 102: Průběh naměřených hodnot při snímání posunů v geometrickém středu vzorku 

Naměřené posuny jsou však obecně velmi malé a v toleranci přesnosti celé metody, která byla 

stanovena na hodnotu ±15μm [Kalvoda, 2010]. Z provedených měření můžeme konstatovat, že 
posuny v geometrickém středu vzorku lze považovat za blízké nule. 

Jako druhý předpoklad byl ověřen vliv měřící polohy na výsledné naměřené hodnoty posunu směsi. 
Tedy předpoklad lineárního nárůstu posunů směrem při nárůstu ramena od geometrického středu 
formy. Testování bylo provedeno na zvětšené formě o rozměru 900x150mm tak, aby bylo možné 
umístit snímací mikroskopy na plné rameno, na polohu dvou třetin plného ramena a do jedné třetiny 
hlavní délky. Plným ramen je míněna délka 360mm, 2/3 ramena jsou 240mm a 1/3 je 120mm. Jako 
hydratující materiál byla opět použita cementová malta a to v tloušťkách vrstvy 7,5 a 15mm. Po 
instalaci formy bylo spouštěno paralelní snímání na všech 3 mikroskopech. 

 

Obrázek 103: Experimentální data při ověřování vlivu měřící polohy mikroskopu vzhledem ke středu vzorku 
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Výsledky experimentu zobrazuje graf na obrázku 103. Při měření posunů cementové malty o tloušťce 
15mm došlo k většímu smrštění než u malty o tloušťce 7,5mm, nicméně poměry mezi zlomky ramen 
vykázaly totožné. Pro vyhodnocení byly použity hodnoty posunů v čase 72hod, neboť v té době již 
malta vyschla a vykazovala pouze pozvolné nebo ustávající smrštění.  

Z experimentu vyplývá, že mezi nárůstem ramena a naměřeným posunem není přímá úměra. Posuny 
na délce 1/3 ramena jsou polovinou z hodnoty posunu na plném rameni. A posuny na 2/3 ramena 
jsou přibližně 75% hodnoty posunů na plném rameni. Tento výsledek je schematicky vyjádřen na 
obrázku 101 pomocí červené linie. Po přepočtu na relativní délková přetvoření dostáváme největší 
hodnotu na délce 1/3 ramena, menší na délce 2/3 ramena a nejmenší na plném rameni. 

Závěrem lze tedy konstatovat, že pro zaručení vzájemně porovnatelných výsledků naměřených 
relativních délkových přetvoření je vhodné zachovat fixní délku ramena, na kterém budou posuny při 
použití metody rozlití v tenké vrstvě stanovovány. Stejně tak je vhodné zachovávat i totožné 
půdorysné rozměry vzorku.  

5.6.6 Vliv tloušťky vrstvy měřeného materiálu 

Bylo provedeno experimentální měření ověřující vliv tloušťky vrstvy na naměřenou hodnotu 
horizontálního posunu. Za stejných okrajových podmínek (=)=20°C, ()=50%) byl snímán posun malty 
z portlandského cementu na rameni 240mm. Přičemž byla měněna pouze tloušťka materiálu 
v hodnotách 7,5mm, 15mm a 30mm. Výsledky jsou zobrazeny na obrázku 104. 

 

Obrázek 104: Vliv tloušťky vrstvy na naměřenou hodnotu posunu 

Z měření vyplývá, že s narůstající tloušťkou vrstvy roste i naměřené délkové přetvoření a to 
nezanedbatelným způsobem. Tento jev je zapříčiněn rozdílným poměrem povrchu umožňujícím 
výpar k objemu celého měřeného vzorku. Rozhodujícím je zde tedy množství vypařitelné vody na 
metr čtverečný plochy vzorku. Vrstva 7,5mm malty rychle vyschla a po 48 hodinách nevykazovala 
žádné výrazné smrštění. Mocnější vrstvy nedokončily vysychání a hodnoty smrštění se stále 
zvětšovali ještě v době 3 dnů. Z tohoto měření opět vyplývá doporučení zachování stejné tloušťky 
vrstvy pro zajištění vzájemně porovnatelných výsledků.  

5.6.7 Druh kontaktu s podkladem – volné a vázané smrštění 

Všechna měření objemových změn rozlitím v tenké vrstvě provedená ve fázi testovaní nové metody i 
měření uvedená v části 5 této práce byla provedena za podmínek tzv. volného smrštění (expanze). To 
znamená, že hydratující směs byla od pokladu oddělena tenkou plastovou fólií zabraňující výměně 
vlhkosti a mechanickému sdružení s podkladem. Obvod směsi byl tvořen lehce deformovatelnými 
mantinely z molitanu tak, aby nebylo bráněno v procesech expanze či bobtnání. Za těchto podmínek 
může docházek ke zcela volným, vnějšími vazbami prakticky neovlivněným deformacím vlastní hmoty 
ve všech směrech. Doprovodným jevem je, v případě rychlého zpevnění a intenzivního smršťování, i 
vytvoření tzv. „obráceného luku“. 
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Obrázek 105a: Zdvih okrajů vzorku při výrazném smrštění 

 

Obrázek 105b: Zdvih okrajů vzorku při výrazném smrštění 

Vzorek je vystaven, vlivem nerovnoměrného rozdělení vlhkosti po průřezu, tahovému napětí a tím 
dojde k nezanedbatelnému nadzdvihnutí podélných konců až o několik milimetrů, viz obrázek 105a a 
105b. V extrémních případech může tímto způsobem dojít i ke znehodnocení výsledků experimentu, 
neboť nastane výrazné naklonění a rozostření obrazu dilatometrického terče a měřené posuny se již 
neodehrávají v původní horizontální rovině. 

Ve velké části reálných aplikací je hydratující materiál v kontaktu s tuhou formou a podkladem se 
kterým si vytváří mechanické nebo dokonce i chemické vazby, dochází tedy k hydrataci za podmínek 
tzv. vázaného smrštění. Výše zmíněné zvedání okrajů je potlačeno přídržností k podkladu, a proto se 
vzniklá vnitřní tahová napětí mohou kompenzovat rozvojem mikrotrhlin, případně makroskopicky 
pozorovatelných trhlin. Podobně i v případě plastického smrštění může docházet ke vzniku trhlin. Je 
zřejmé, že při měření vázaného smrštění metodou rozlivu v tenké vrstvě bude se zvětšující se 
tloušťkou vrstvy narůstat rozdíl mezi hodnotou přetvoření na povrchu materiálu a u podkladní vrstvy. 

Podmínky vázaného smršťování lze laboratorně napodobovat různými způsoby. V případě metody 
rozlivu v tenké vrstvě lze čerstvý hydratující materiál aplikovat např. na zralou betonovou desku, 
kterou lze ošetřit penetračním nátěrem či jiným povlakem pro zvýšení reálnosti podmínek aplikace. 
První experimenty srovnání volného a vázaného smrštění s využitím rozlivu v tenké vrstvě a snímáním 
posunů pomocí laserů provedl Štenko [2012] na samonivelačních stěrkách. Jeho výsledky jasně 
prokazují výrazné potlačení celkové makroskopicky měřitelné expanze vlivem ukotvení stěrky 
k podkladu ve fázi tvrdnutí směsi. V rámci této práce byly měřeny rozdíly vázaného a volného 
smrštění pro cementové pasty a tyto výsledky jsou diskutovány v kapitole 6.6.  
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6 Praktické měření objemových změn hydratujících silikátů v raném 
stádiu hydratace 

Po dokončení vývoje nového optického snímače, výrobě fixační soustavy pro vzorek a mikroskopy a 
vytvoření komplexního systému pro sledování objemových změn hydratujících malt byly tyto nové 
nástroje použity pro proměření celé řady hydratujících silikátových směsí, u kterých byl 
experimentálně ověřován vliv změny okrajových podmínek na průběhy a velikosti objemových změn.  

Středem zájmu této experimentální části práce jsou objemové změny samonivelačních stěrek 
s kompenzovaným smrštěním. A dále srovnání objemových změn těchto materiálů na bázi počáteční 
expanze ettringitu s materiály na bázi portlandského cementu. Pro analýzu objemových změny byly 
vybrány 4 koncepce cementových samonivelačních stěrek lišících se výrazně skladbou pojiv i 
průběhem objemových změn. Před započetím měření samonivelačních stěrek byly proměřeny a 
analyzovány objemové změny samostatných pojiv užitých ve skladbách stěrek. Poté byly proměřeny 
objemové změny těchto stěrek s důrazem na vliv relativní vlhkosti okolí. Jako poslední byly zkoumány 
objemové změny materiálů na bázi CEM I, tedy cementové pasty, malty a betonu C30 při různých 
okrajových podmínkách. Přesná složení použitých směsí jsou uvedeny v následující kapitole 6.1. 
Průběhy délkových relativních přetvoření, výparu a teplot směsi získané z těchto praktických měření 
jsou následně použity částečně jako kalibrace a částečně jako ověření výpočtového modelování 
objemových změn samonivelačních stěrek a cementové malty popsaného v kapitole 7. 

Pro praktická měření objemových změn byla tedy použita metoda rozlivu v tenké vrstvě s využitím 
nových optických snímačů popsaná v předchozí kapitole 5. Hydratující směsi byly vylévány formy 
s pružnými mantinely o standardním půdorysu 0,5 x 0,15m. Horní povrch hydratující směsi byl 
ponechán odkryt volně přístupný okolnímu vzduchu. Posuny byly snímány v podélné ose vzorku 
vždy symetricky umístěnou dvojicí mikroskopů na rameni 0,18m od geometrického středu vzorku. 
Vzorky byly vždy odděleny od pokladu polyetylenovou fólií, s výjimkou experimentů s vázaným 
smrštěním. Pro pasty byla použita standardní tloušťka vzorku 4mm, pro stěrky 6mm, pro 
cementové malty 10mm a pro beton 30mm s ohledem na aplikační tloušťku a velikost kameniva. 
Spuštění záznamu objemových změn proběhlo po smísení suché směsi s vodou, vylití do formy a 
zarovnání na vodorovnou hladinu. Všechna měření proto byla spuštěna nejdříve 4min po záměsi 
v případě tekutých směsí a nejpozději 20min po záměsi v případě méně zpracovatelných směsí 
vyžadujících zhutnění.  

Jako doplňková metoda simulující absenci výměny vlhkosti s okolím a stálé teploty byla také použita 
metoda hydrostatického vážení. Pro všechna měření byla dávkována navážka 120g suché směsi 
s odpovídajícím množstvím vody. Tato metoda má z hlediska aplikačního pouze informativní 
charakter a v této práci byla využita prakticky pouze pro ověření vlivu teploty na průběh objemových 
změn. Proto, není-li uvedeno jinak, vždy jsou průběhy objemových změn popsané v této kapitole 6 
získány pomocí metody rozlivu v tenké vrstvě při použití nových optických snímačů.  

Vzájemné porovnávání zkušebních metod měření objemových změn hydratujících pojivových past 
v raném stádiu hydratace již bylo na pracovišti THD FAST provedeno v rámci diplomové práce 
[Svoboda, 2008]. V této práci byly vzájemně srovnávány naměřené výsledky objemových změn vždy 
stejných hydratujících směsí při použití metod smršťovacího žlabu, smršťovacího kužele, rozlivu 
v tenké vrstvě s využitím laserového snímače a hydrostatického vážení. Z tohoto výzkumu vyplývá, že 
pro materiály aplikované v tenké vrstvě je nejvhodnější metodou měření objemových změn právě 
metoda rozlivu v tenké vrstvě, neboť při tomto zkušebním postupu nejlépe odpovídá poměr objemu 
a výparné plochy reálným aplikačním podmínkám a navíc je umožněn záznam změn ihned od uložení 
směsi. Naměřené výsledky objemových změn pomocí těchto různých metod prakticky nelze 
vzájemně porovnávat či zaměňovat, neboť probíhají za jiných podmínek transportu tepla a vlhkosti 
mezi vzorkem a okolím. Dochází také vlivem geometrie měřícího zařízení a vzorku k různému 
rozložení třecích sil s okolím a vnitřních sil ve směsi. Jedinou výjimkou, podle výsledků naměřených 
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Svobodou, je vzájemně dobrá korelace výsledků získaných metodou smršťovacího kužele a metodou 
rozlivu v tenké desce ve volném stavu pro portlandské cementy, tedy pro neexpanzní pasty.  

Jak již bylo uvedeno, tato práce je zaměřena na zkoumání průběhů raných objemových změn. 
S ohledem na toto zaměření a rychlost hydratace daných pojivových systémů byly objemové změny 
kontinuálně sledovány vždy od uložení směsí do doby minimálního stáří 12hodin až do maximální 
doby 1 týdne. Dlouhodobé objemové změny a trvanlivostní hledisko bylo na totožných hmotách 
rozpracováno v [Štenko, 2012] a [Macháňová, 2012].  

  

6.1 Složení měřených hmot 

6.1.1 Použitá pojiva a pasty samostatných pojiv 

Z hlediska materiálového zastoupení byla samostatně proměřena pojiva, která se vyskytují ve složení 
samonivelačních stěrek. Jedná se o dva zástupce portlandských cementů, tedy cementu čistě 
portlandského a cementu s příměsí vysokopecní strusky, dále nízkohlinitanový cement, mayenitový 
slínek Ternal EV, kalcium-sulfo-aluminátový cement a α-sádru. Přehled zkoušených pojiv udává 
tabulka 26. 

Tabulka 26: Zkoušená pojiva s experimentálně stanoveným vodním součinitelem pro zajištění porovnatelné 
konzistence 

Pojivo Výrobce c å⁄  [-] Zkráceně 

CEM I 42,5 R Českomoravský cement - Mokrá 0,4 CEM I 

CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R Českomoravský cement - Mokrá 0,4 CEM II 

α-sádra typ AGLF Knauf (GER) 0,4 sádra 

Ternal EV Kerneos (FRA) 0,23 Ternal 

Calumex Quick Caltra (NL) 0,5 Calumex 

Ciment Fondu Kerneos (FRA) 0,4 - 

Stěžejním parametrem při měření objemových změn pojivových past je, kromě mineralogického 
složení pojiva, obsah záměsové vody vyjádřený vodním součinitelem. Obsah vody přímo ovlivňuje 
konzistenci, která mění podmínky většiny typů objemových změn v raném stádiu hydratace. Snahou 
proto bylo dosáhnout u všech past přibližně stejné konzistence, jakou vykazuje pasta z CEM I 42,5 R 
s vodním součinitelem $ %⁄ =0,4. Tato konzistence je za běžných laboratorních podmínek vhodným 
středem mezi dvěma extrémy. Takováto pasta nemá přebytek odmísené vody na povrchu, která by 
příliš dlouho chránila povrch směsi před vysycháním. A zároveň tato konzistence zaručuje dostatečné 
množství vody pro to, aby směs nevyschla příliš rychle a nebyla poškozena trhlinami plastického 
smrštění.  

Pro srovnávací měření konzistence byla použita metoda dle ČSN EN 1015-3 rozlití s použitím 
střásacího stolku a dále byl využit Vicatův přístroj a postup pro stanovení cementová kaše normální 
hustoty. Všechna pojiva dosáhla srovnatelné konzistence při použití vodního součinitele 0,4 
s výjimkou Ternalu EV, kterému musela být dávka výrazně snížena pro extrémní projevy odmísení 
vody při tomto vodním součiniteli. Je totiž velmi pravděpodobné, že výrobce do premixu výrobku 
přidává plastifikátor. Pasta Calumexu Quick byla naopak při $ %⁄  =0,4 příliš suchá a vykazovala 
v tenké vrstvě trhliny, proto došlo ke zvýšení dávky vody. Během experimentálních prací došlo, 
v několika případech, k záměrné změně vodního součinitele. Tyto změny jsou komentovány přímo u 
konkrétních grafů naměřených dat.  
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V tabulce 27 jsou shrnuty hlavní vlastnosti použitých pojiv s ohledem na jejich vliv na počáteční 
objemové změny při hydrataci. 

Tabulka 27: Přehled základních vlastností zkoumaných pojiv 

Pojivo 
Hlavní 

vazebné 
minerály 

Počátek 
tuhnutí 
[min] 

Konec 
tuhnutí 
[min] 

Měrný 
povrch 
[cm2/g] 

Hydratační teplo Poznámka 

CEM I 42,5 R C3S, C2S 195 260 3780 275 J/g za 7 dní -  

CEM II/B-M (S-
LL) 32,5 R 

C3S, C2S 195 261  3640 290 J/g za 7 dní 
60% slínku + 35% 

vysokopecní 
struska a vápenec 

α-sádra typ 
AGLF 

C$H0,5 ≥ 7 30* ≥2600 
105 J/g za 6 hod* 

135 J/g za 24 hod* 
-  

Ternal EV C12A7 *** *** 
výrobce 
neuvádí 

celkem 
500 J/g za 24 hod 

určen pro použití 
ve směsi se sádrou  

Calumex Quick C4A3$, CA  ≥ 25** ≤ 300** ≥4000 
nestanovuje se 

bez OPC 

premix C$A slínku a 
syntetického 

anhydridu v 3:1 

Ciment Fondu CA ≥120 ≤ 240 
3600 až 

4400 

340 J/g za 6 hod 
445 J/g za 24 hod 
445 J/g za 5 dní 

-  

Zdrojem dat pro celou tabulku jsou příslušné TLV [Českomoravský cement, 2012a a 2012b], [Knauf, 
2007], [Kerneos, 2009 a 2006] a [Caltra, 2006]. Hodnoty označené * neuvádí výrobce, ale jsou obecně 
typické pro α-sádry [Odler, 2000]. Počátek a konec tuhnutí označené ** jsou typické hodnoty pro 
čisté C$A cementy [Chida, 2012]. Rychlost tuhnutí Ternalu EV označená *** je závislá na poměru 
mísení se sádrou viz [Kerneos, 2012]. 

6.1.2 Pasty s produkcí primárního ettringitu sestávající z kombinací pojiv 

Jedním z prvotních záměrů v začátcích této práce bylo, kromě proměření objemových změn past 
samostatných pojiv, také stanovení objemových změn pojivových směsí s produkcí primárního 
ettringitu, tedy past bez použití kameniva s minimálním možným využitím aditiv.  

Při aplikacích směsí s produkcí primárního ettringitu je nutno, jakožto nejstěžejnější aditiva, používat 
retardéry tuhnutí. Tyto retardéry jsou nezbytné pro zachování potřebného otevřeného času pro 
praktické zpracování směsi a vytvoření zkušebních těles, respektive uložení materiálu do konstrukce. 
Kombinace pojiv produkující cíleně primární ettringit jsou velice reaktivní a bez zpoždění této reakce 
dochází ke ztuhnutí v řádu desítek sekund či jednotek minut od doby smíchání s vodou. Nejčastěji 
používanými retardéry tuhnutí směsí s produkcí ettringitu je kyselina vinná, kyselina citrónová, či 
glukonát sodný [Štenko, 2012]. Ve skladbách stěrek v této práci je použita kyselina vinná. Tato látka 
má práškovou formu drobných bílých krystalků. V prostředí hydratující cementové pasty produkuje 
vápenaté komplexy a obaluje hydratující zrna cementu povlakem ze soli, která se nazývá vinan 
vápenatý. Vzniklý povlak omezuje nebo zabraňuje kontaktu trikalcium aluminátů a dalších hlinitanů 
se zdroji síranů vápenatého. 

Použití tohoto typu retardéru je však velice důležité nalézt správnou dávku a zajistit jeho dostatečnou 
homogenizaci v suché maltové směsi. Již slabé předávkování kyselinou vinnou může vést k silnému 
potlačení hydratace, anebo úplnému zastavení produkce primárního ettringitu. Naopak nízká dávka 
nebo špatné rozmísení vedou k lokálnímu nebo celoobjemovému předčasnému tuhnutí směsi. Lze 
tedy konstatovat, že dávka retardéru má velmi zásadní vliv na vývin hydratačního tepla, dobu 
expanze a velikost expanze. Za běžných klimatických podmínek (teploty 10 až 30°C), které se vyskytují 
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v budovách, je vliv dávky retardéru rovnocenný nebo dokonce podstatnější než teplota, za které 
probíhá produkce ettringitu z jinak správně složené směsi. 

Praktický požadavek zpoždění tuhnutí však přímo navazuje využití aditiv urychlující tvrdnutí pro 
dosažení časné mechanické pevnosti. Samostatnou kapitolou problému je stanovení vhodného 
vodního součinitele pro tyto pasty. Vzhledem ke komplexnosti problému vytvoření adekvátního 
otevřeného času v návaznosti na zisk dostatečných mechanických pevností, bylo upuštěno od měření 
pojivových směsí s počáteční produkcí ettringitu. Neboť tato problematika, ve svých souvislostech, 
přesáhla zadání práce.  

6.1.3 Složení zkoumaných samonivelačních stěrek 

Koncepce a složení cementových samonivelačních stěrek s kompenzací smrštění na bázi produkce 
primárního ettringitu byly převzaty z [Štenko, 2012]. Autor zmíněné disertační práce se podrobně 
zabýval problematikou jejich přesného složení, tedy zejména vzájemným poměrem použitých pojiv, 
poměry $ %⁄  a + %⁄  a dávkováním aditiv a dodatečného polymerního pojiva. Tyto stěrky se staly 
předmětem řešení i diplomové práce [Macháňová, 2012], která se zabývala jejich trvanlivostí, a z níž 
je přejato složení stěrky st IV do této práce. Tato stěrka použita pouze pro srovnávací měření 
objemových změn a hydratačního tepla, ale následně byla vyřazena z komplexnější analýzy a 
modelování s ohledem na její nízkou trvanlivost v přítomnosti vody zjištěnou během řešení 
[Macháňová, 2012] a popsanou v kapitole 1.2.4 této práce. Přehled pojivových koncepcí je uveden 
v tabulce 28 a přesné složení stěrek je popsáno tabulkou 29, vzhled stěrek je vyobrazen na obrázku 
106.  

Tabulka 28: Pojivové koncepce samonivelačních stěrek st I až st IV 

Zkr. 
stěrky 

Koncepce Značení koncepce 
Poměr pojiv 
(hmotnostně) 

st I mayenitový slínek + α-sádra C12A7 + α-C$H0,5 2 : 1 

st II 
portlandský cement + (kalcium-sulfo-aluminátový 
slínek + anhydrid 3:1) 

OPC + (C$A+ C$) 2 : 1 

st III 
hlinitanový cement + portlandský cement + α-
sádra 

CAC+ OPC + α-C$H0,5 3,77 : 1 : 1,55 

st IV portlandský cement + α-sádra + struska OPC + α-C$H0,5 6,86 : 1 : 2 

Při hodnocení výsledků měření nejen objemových změn u tak komplikovaných směsí jakými jsou 
samonivelační stěrky je nutno brát tyto směsné výrobky jako celek. Zde zkoumané stěrky obsahují 
celou škálu aditiv (dodatečná polymerní pojiva, antisegregační přípravky, retardéry tuhnutí, 
akcelerátory tvrdnutí, odpěňovače, superplastifikátory a další), která zcela zásadně ovlivňují její 
hydratační chování, vznikající mikrostrukturu i charakteristiky pórového prostředí. Zachování 
dávkování aditiv je proto nezbytné pro získání vzájemně porovnatelných výsledků. Neméně stěžejní 
množství dávkované vody a poměr zastoupení použitých pojiv s ohledem na jejich schopnost 
produkce primárního ettringitu. Popis účinků jednotlivých aditiv a vlivů vzájemných poměrů pojiv je 
velice rozsáhlým tématem a zcela přesahuje rámec zadání této disertační práce. Z těchto důvodů 
není během experimentálních měření nijak zasahováno do poměrů složení zkoumaných 
samonivelačních stěrek. V této práci jsou měněny pouze externí vlhkostní podmínky, které ovlivňují 
průběhy hydratace a objemových změn těchto materiálů. 
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Obrázek 106: Typický vzhled povrchů a zabarvení zkoumaných samonivelačních stěrek st I, st II, st III a st IV 

 

Tabulka 29: Složení zkoumaných samonivelačních stěrek 

Značení: st I st II st III st IV 

složka kg/t kg/t kg/t kg/t 

mayenitový slínek (TERNAL EV) 150,00 - - - 

α-sádra 75,00 - 70,00 35,00 

premix Calumex Quick ( C$A slínek : anhydrit = 3:1 ) - 120,00 - - 

portlandský cement CEM I 42,5 R  - 240,00 45,00 240,00 

hlinitanový cement (Ciment Fondu) - - 170,00 - 

redispergovatelný polymerní prášek (typ VAc/E) 30,00 30,00 30,00 30,00 

MHECellulose - antisegregační a retenční přísada  - - - 0,50 

diutanová guma - antisegregační přísada  0,10 0,10 0,10 - 

retardér tuhnutí (kyselina vinná) 0,40 1,10 0,60 0,20 

superplastifikátor (typ - PCE) - 1,80 1,60 1,30 

odpěňovač (polyglykoly) 1,50 2,00 2,00 1,00 

dispergátor (typ acetylenic diol) - - 1,50 - 

velmi jemně mletá granulovaná vysokopecní struska 
(typ VPŠ 380) 

- - - 70,00 

akcelerátor tuhnutí CEM I (mravenčan vápenatý) - - - 15,00 

akcelerátor tvrdnutí (Li2CO3) 1,00 1,00 1,00 - 

křemičitý písek frakce 0,0 - 0,3 mm  225,00 204,00 220,00 230,00 

křemičitý písek frakce 0,3 - 0,60 mm  315,00 260,00 285,00 278,00 

vápenec velmi jemně mletý (typ VMV 15/V) 202,00 140,00 173,20 99,00 

voda 200,00 190,00 200,00 200,00 
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6.1.4 Složení zkoumaných hmot na bázi CEM I 

Portlandský cement CEM I 42,5 R je v našich podmínkách jedním z nejrozšířenějších hydraulických 
pojiv v oblasti betonů i malt a zároveň jsou již poměrně dobře známi jeho hydratační a chemické 
vlastnosti. Byl proto vybrán jako referenční pojivová báze pro modelování objemových změn i pro 
srovnání s objemovými změny typickými pro směsi s kompenzovaným smrštěním, tedy samonivelační 
stěrky. V této práci je CEM I použit ve třech materiálech vzájemně se lišících poměrem + %⁄  
(hmotnostní poměr kameniva k pojivu). Jedná se o pastu, maltu a beton v prosté formě bez 
plastifikátorů a další aditiv, jejichž složení zobrazuje tabulka 30. 

Tabulka 30: Složení zkoumaných materiálů na bázi CEM I 

materiál složka                                      hm. díl c å⁄  æ å⁄  

cementová pasta CEM I 42,5 R 

voda 

1 

0,4 

0,4 0 

hrubá normová malta 

(HNM) 

CEM I 42,5 R 

kamenivo 0-4mm  

voda 

1 

3 

0,5 

0,5 3 

beton C30 CEM I 42,5 R 

kamenivo 0-4mm 

kamenivo 4-8mm 

kamenivo 8-16mm 

voda 

3 

8 

3 

4,5 

2 

0,66 5,3 

V dalších měřeních byl u některých směsí modifikován vodní součinitel. Tyto změny jsou 
komentovány u konkrétních grafů. Jako jemné kamenivo byl použit křemičitý písek Žabčice. Hrubé 
frakce pocházejí ze zdroje Olbramovice.  

6.2 Intenzita výparu z povrchu hydratující směsi 

Výpar z vodní hladiny a tedy i čerstvé malty s odmísenou vodou se za stálých okrajových podmínek 
odehrává po linii, která je totožná s teoretickou směrnicí podle rovnice 35. Teoretickou směrnicí lze 
aproximovat výpar z vodorovného povrchu hydratujícího silikátu, dokud platí, že tenze par nad tímto 
povrchem je rovna nebo velmi blízká tenzi syté páry při teplotě silikátu. Intenzita výparu, během 
tohoto stádia, může být pro praktická měření považována konstantní. V pozdějších stádiích vysychání 
již výrazně klesá relativní vlhkost v pórech při povrchu a křivka výparu získává exponenciální tvar. 
Dochází k vysušení povrchu a tedy i k výraznému snížení hodnoty parciálního tlaku vodní páry nad 
povrchem směsi. Rychlost transportu kapalné fáze z hmoty pórového tělesa k povrchu již není 
dostačující k nahrazení odmísené povrchové vlhkosti. Po určité době, klesá intenzita výparu na nulu a 
relativní vlhkost v pórovém prostředí silikátu se dostává do rovnováhy s relativní vlhkostí okolního 
vzduchu. Tyto typické experimentálně stanovené průběhy jsou zobrazeny v grafech na obrázcích 107 
a 108. Okrajové podmínky stanovení výparu jsou shrnuty v tabulce 31. 

Graf 107 také nabízí srovnání průběhu vysychání cementové malty (HNM) od čerstvého stavu při 
konstantní a v obou případech stejné teplotě a relativní vlhkosti vzduchu, ale při rozdílné rychlosti 
proudění vzduchu. Malta hydratující při proudění o rychlosti 9 km.hod-1 je vystavena výparu o 
intenzitě 0,212 kg.m-2.h-1. Proti tomu malta hydratující bez vlivu proudění je vystavena výparu o 
intenzitě pouze 0,04 kg.m-2.h-1. Díky tomu si tuto intenzitu výparu udržuje konstantní po více než 
dvakrát delší dobu a celkové množství vody je poloviční po 96 hodinách ve srovnání s maltou 
hydratující za zvýšeného proudění vzduchu.  
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Obrázek 107: Parametry výparu z HNM při rychlosti proudění vzduchu 0 a 9 km/hod 

Graf na obrázku 108 zachycuje srovnání průběhu výparu a intenzity výparu pro cementovou maltu 
(HNM) a rychle tuhnoucí expanzní stěrku st III. Cementová malta se vyznačuje daleko pomalejším 
výdejem hydratačního tepla a tím i sníženého efektu samozahřívání ve srovnání s rychle tuhnoucí 
stěrkou. Proto se po dlouhou dobu (až 16 hodin) udržuje prakticky konstantní hodnota intenzity 
výparu. Proti tomu expanzní stěrka vykazuje velice rychlý postup hydratační reakce. Odmísenou vodu 
po počátku tuhnutí v několika minutách absorbuje a dojde k jejímu bleskurychlému zabudování do 
struktury vznikajícího ettringitu. Množství vody chemicky vázané do ettringitu může být až 
trojnásobné než množství vody zabudované do C-S-H gelů. Z těchto důvodů intenzita výparu ze stěrky 
ihned od uložení klesá a téměř není možné ji aproximovat směrnicí. Z grafu 108 je také patrný rozdíl v 
absolutním množství vody vypařené ze stěrky, které je méně než poloviční než v případě cementové 
malty.  

 

Obrázek 108: Parametry výparu z HNM a samonivelační stěrky při rychlosti proudění vzduchu 0 km/hod 

Pro potřeby výpočtového modelování objemových změn bylo nutno stanovit součinitel transferu 
vodní páry �3. Tento součinitel je spolu s relativní vlhkostí okolního vzduchu rozhodujícím 
parametrem určujícím množství vody, které zůstane hydratujícímu silikátu k hydratační reakci a 
vodou, která se odpaří. Tento součinitel může být stanoven ze známých křivek ztráty vlhkosti 
výparem. Křivky lze snadno naměřit vážením vzorku během hydratace. Získané průběhy výparu 
(obrázek 107 a 108) byly proloženy přímkou intenzity výparu pomocí rovnice 35. Součinitel transferu 
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vodní páry byl vypočten dosazením intenzity výparu a koncentrací vodní páry ve vzduchu a při 
povrchu malty do vztahu 50. 

Tabulka 31: Stanovení koeficientu přestupu vodní páry z experimentálních měření 

směs 
çè 

[°C] 
çá 

[°C] 
éá 
[%] 

ê} 
[km.h-1] 

ëì  
[kg.m-2.h-1] 

í�îçá� 
 [Pa] 

ïj�î 
[g.m-3] 

í�îðçè� 
 [Pa] 

ï�î 
[g.m-3] 

βc  
[m.s-1] 

HNM 9 
km.hod-1 16 17 55 9 0,212 1065 7,95 1937 14,45 0,0091 

HNM 0 
km.hod-1 16 17 59 0 0,040 1143 8,52 1705 12,80 0,0026 

stěrka  
st III 22 23 57 0 0,080 1600 11,69 2642 19,37 0,0029 

HNM 23 24 55 0 0,090 1640 11,94 2807 20,52 0,0029 

Koncentrace vodní páry ve vzduchu *j8N  a při povrchu malty *8N  byly stanoveny ze vztahu 

 *8N = V8NFñ^ (87) 

za předpokladu stavu nasycené vodní páry nad povrchem malty, tedy stoprocentní relativní vlhkosti 
po dobu konstantní intenzity výparu. Parciální tlaky vodní páry V8N lze vypočítat ze známé relativní 
vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu a malty podle vztahů 88 a 89. 

 () = V8NV8N; ∙ 100 (88) 

 V8N; = exp ²+= + Ú% + = ´ 
(89) 

 kde +, Ú, % jsou konstanty, které pro = > 0°C nabývají hodnot + = 23,589991; Ú = 1513,86688; % =236. 
Vypočtené hodnoty veličin a stanovené hodnoty �Q  pro měření z grafů 107 a 108 jsou zobrazeny 
v tabulce 31. Součinitel �Q  byl vypočten i pro dalších 15 měření realizovaných v rámci této práce. Pro 
případy výparu s prouděním vzduchu do rychlosti >?=0,5km.hod-1 byla vždy hodnota součinitele 
přestupu vodní páry �Q  stanovena v intervalu 0,0025 až 0,0033 m.s-1. Proto byla zvolena univerzální 
výpočtová hodnota �Q = 0,003 m.s-1 použitá pro modelování v kapitole 7. 

6.3 Výsledky měření objemových změn past samostatných pojiv 

Srovnávání objemových změn past bylo komplexněji provedeno pouze pro pojiva, které lze používat 
samostatně, tedy CEM I, CEM II, sádru a Ciment Fondu. Proto pojiva Ternal EV a Calumex Quick byly 
zahrnuty pouze do prvního srovnání tendence k smrštění při laboratorních podmínkách. Ternal EV, 
jakožto premix pro suché směsi samonivelačních stěrek, je přímo určen pro smíchání se zdrojem 
síranu vápenatého a při různých poměrech mísení vykazuje jiné počátky a konce tuhnutí a jiný výdej 
hydratačního tepla. To stejné platí pro Calumex Quick, který je premixem C$A slínku a anhydritu a je 
určen, ve směsi s OPC, pro vytváření malt s kompenzací smrštění.  

6.3.1 Srovnání tendence ke smrštění při laboratorních podmínkách  

Základní srovnání délkových změn všech použitých pojiv bylo stanoveno metodou rozlivu v tenké 
desce a provedeno za podmínek =)=21°C a ()=40%. Pojiva byla rozmíchána po dobu 2minut s vodou 
v příslušném vodním součiniteli. Poté byla vylita na rozlivnou desku v tloušťce 4mm, zhutněna 
patnácti rázy pro vytvoření vodorovné hladiny a následně bylo spuštěno snímání posunů nejdéle 
6min po smísení s vodou. Z výsledků na obrázku 109 je patrné velmi odlišné chování těchto pojiv. 
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Použitá α-sádra vykazovala okamžitou počáteční expanzi s maximem ,121=4,7mm/m v čase 3 hodin. 
Poté následovalo vychládání a sním spojená mírná kontrakce.  

 

Obrázek 109: Ověření tendence ke smršťování pojivových past za laboratorních podmínek 

Cementy CEM I a CEM II vykazovali velmi podobný průběh smrštění. Před ziskem prvních počátečních 
pevností nastalo mírné plastické smrštění obou cementů, následované výrazným smrštěním o cca 
6,7mm/m, což představuje spolupůsobení výparu a autogenního smršťování. Do doby 24hodin bylo 
další smršťování vysycháním blokováno získanou mechanickou pevností. Ovšem s narůstající ztrátou 
vody došlo mezi 24 a 36 hodinami k dalšímu smrštění až na úroveň 12,5mm/m v případě CEM I a 
10,7mm/m v případě CEM II. 

Kalcium-sulfo-aluminátový slínek Calumex má průběh smrštění podobný CEM I a CEM II, je pouze 
urychlen dřívějším počátkem tuhnutí a intenzivnějším výdejem hydratačního tepla. Společný 
chemický charakter potvrdili oba kalcium-aluminátové slínky Ternal i Ciment Fondu. Po minimálním 
plastickém smrštění došlo u obou cementů v době 10 až 18 hodin k rychlému ztvrdnutí 
doprovázenému zkroucením vzorku a zdvihem rohů až do výšky 10mm od původní roviny, což 
zapříčinilo ukončení měření  

6.3.2 Vliv okrajových podmínek na smrštění past 

Výsledky tendence ke smrštění při laboratorních podmínkách =)=21°C a ()=40% byly následně 
porovnány s průběhem objemových změn za podmínek =)=9°C a ()=75%. Tyto podmínky odpovídají 
například aplikaci hydratujících materiálů ve sklepech či jiných podzemních prostorách, jsou proto 
dále označovány jako „sklepní“. Při měření v na obou klimatických rovinách bylo vyloučeno proudění 
vzduchu kolem vzorku. Je nutné podotknout, že v reálných podmínkách nelze výrazně snižovat 
teplotu vzduchu bez současného nárůstu relativní vlhkosti vzduchu, což je dáno klesající schopností 
vzduchu sytit se vodní párou s klesající teplotou viz vztah 89 pro parciální tlak nasycené vodní páry za 
dané teploty.  
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Obrázek 110: Smrštění cementových past při laboratorních a sklepních podmínkách 

Z výsledků (obrázek 110) měření vyplývá zřejmý rozdíl mezi smrštěním cementů portlandského typů 
a hlinitanového cementu. Oba cementy CEM I i CEM II dosáhly při sklepních podmínkách po 
36hodinách pouze 15% smrštění ve srovnání se smrštěním v laboratorních podmínkách. Značný vliv 
okrajových podmínek byl prokázán v případě hlinitanového cementu. U jeho pasty došlo 
v laboratorních podmínkách ke zkroucení vlivem silného působení autogenního smrštění vzniklému 
vyšší konzumací záměsové vody. Při sklepních podmínkách vykázal hodnotu smrštění dramaticky 
menší. Nicméně po 48 hodinách došlo opět k nadzvedávání rohů do celkové výšky 3 mm.  

Měření objemových změn α-sádry rozlivem v tenké vrstvě zobrazuje graf na obrázku 111. 
V laboratorních podmínkách sádra začala expandovat již několik minut po uložení a hlavní expanze 
prakticky proběhla v první hodině. Proti tomu ve sklepních podmínkách bylo možné pozorovat 
zřetelné opoždění počátku expanze. Přičemž hlavní expanzní projev se rozložil do dvou hodin. 
Metoda rozlivu v tenké vrstvě neumožňuje zachytit počáteční kontrakci, pro sádru typickou při 
měřeních bez výměny vlhkostí s okolím. Toto je pravděpodobně dáno především geometrií vzorku, 
tedy třecími silami na velké kontaktní ploše v tekutém stavu a rychlým vysušením roztoku 
hemihydrátu, ze kterého dříve vykrystalizuje sádrovec.  

 

Obrázek 111: Objemové změny sádry metodou rozlivu v tenké desce při laboratorních a sklepních podmínkách 
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6.3.3 Vliv teploty na objemové změny pojivových past 

Pro zachycení vlivu teploty na objemové změny past bylo nutné vyloučit vliv výměny vlhkosti okolím. 
Proto toto posouzení bylo provedeno metodou hydrostatického vážení. Porovnávány byly dvě 
teplotní úrovně s rozdílem 15°C. Hydratace probíhali v plastovém obalu za konstantních teplot 24 a 9 
°C. Výsledky měření pro cementy jsou zobrazeny na obrázku 112.  

 

Obrázek 112: Vliv teploty na objemové změny cementových past stanovený hydrostatickým vážením 

Takto koncipované měření, tedy uzavření v pružném plastovém obalu pod vodou, umožňuje projev 
pouze chemického smrštění a také autogenního smrštění, které se projeví až po pohlcení odmísené 
vody. Pokud směs nevykazuje odmísení, pak je se autogenní smrštění projeví po počátku tuhnutí. 
Z měření jasně vyplývá to, že zvýšená teplota zvyšuje i velikost chemického a autogenního smrštění. 
Nejméně se tento vliv po 72hodinách projevil u Cimentu Fondu, více znatelný je u CEM I a 
nejmarkantnější citlivost vykázal CEM II s obsahem strusky. Při snížení teploty hydratace z 24°C na 9°C 
pokleslo smrštění na úroveň 38%.  

V případě hydrostatického vážení α-sádry s vodním součinitelem 0,4 se projevilo její specifikum 
objemových změn při hydratační reakci popisované v [O`Kelly, 1956]. Bez možnosti výparu do okolí 
dochází nejprve ke kontrakci, která nastala při obou teplotách (obrázek 113). Větší a déle trvající 
kontrakci při nižší teplotě lze vysvětlit tím, že rozpustnost hemihydrátu stoupá s klesající teplotou. 
Kontrakce se zastaví v inflexním bodě a rychle dochází k obratu v expanzi. Sádra hydratující při 21 i 
9°C z inflexního bodu expandovala v průměru o 0,59% objemu.  

 

Obrázek 113: Vliv teploty na objemové změny α-sádry stanovený hydrostatickým vážením 
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6.4 Výsledky měření objemových změn samonivelačních stěrek 

Všechna zde prezentovaná měření objemových změn samonivelačních stěrek s kompenzovaným 
smrštěním byla provedena při konstantní teplotě 25°C metodou rozlivu v tenké vrstvě. Pro každou 
stěrku byla provedena tři měření relativních horizontálních přetvoření v podmínkách nasyceného 
vzduchu. Zde prezentované průběhy jsou tedy průměrem vždy ze třech nezávislých měření. Měření 
prováděná v podmínkách 40, 50 a 60% relativní vlhkosti jsou průměrem vždy ze dvou nezávislých 
měření. Pro vytvoření měřených vzorků byla použita navážka 600g suché směsi s odpovídajícím 
množstvím vody podle tabulky 22, což při vylití do formy o ploše 0,5 x 0,15m představuje tloušťku 
vrstvy 6mm. Při zkoumání objemových změn těchto typů směsí je třeba brát zvláštní zřetel na 
průběhy vývinu hydratačních tepel použitých pojivových systémů. Tyto systémy jsou, ve srovnání 
s běžnými portlandskými cementy a jejich modifikacemi, rychle tuhnoucí za vývinu značného 
množství tepla na počátku hydratace. Výdeje tepla byly kalorimetricky zkoumány a provedené 
srovnání průběhů stupně hydratace je uvedeno v části 7.3.1 této práce. Na závěr této kapitoly jsou 
popsány výsledky měření objemových změn stěrek metodou hydrostatického vážení. 

6.4.1 Vliv relativní vlhkosti uložení na průběhy raných objemových změn stěrek 

Výsledky měření relativních horizontálních přetvoření stěrky st I, která je založena na koncepci C12A7 
+ α-C$H0,5, jsou zobrazeny v grafu na obrázku 114. Na počátku měření v obou okrajových podmínkách 
došlo v otevřeném čase k mírné, ale zaznamenatelné kontrakci. 

 

Obrázek 114: Horizontální relativní přetvoření stěrky st I hydratující při 99 a 50% relativní vlhkosti vzduchu 

Při hydrataci v podmínkách nasyceného vzduchu směs intenzivně expandovala a v po 6 hodinách 
dosáhla expanze 0,73mm/m. Poté byla zaznamenána už jen velmi pozvolná dlouhodobá expanze, 
která v čase 60 hodin dosáhla hodnoty 0,84mm/m. V prostředí ()=50% stěrka st I vykázala expanzi 
na hodnotu 0,48mm/m. Následovalo smrštění vysycháním a autogenním smrštěním o 1mm/m. Po 
24hodninách výpar ustává a stěrka začíná znovu expandovat, až téměř dosahuje původní nulové 
hodnoty přetvoření. Výsledné smrštění po 60 hodinách je 0,14mm/m. 

Výsledky měření relativních horizontálních přetvoření stěrky st II, která je založena na koncepci OPC + 
(C$A+ C$), jsou zobrazeny v grafu na obrázku 115. Tato stěrka v podmínkách nasyceného vzduchu 
expandovala pomaleji ale více než st I. Zpomalení expanze nastalo až po 12 hodinách při relativním 
přetvoření 1,4mm/m. Dále se již expanze prakticky neprojevovala. V podmínkách ()=60% stěrka 
dosáhla expanze pouze 0,3mm/m v čase 9 hodin, poté nastalo pozvolné smršťování o 1,5mm/m až na 
výslednou hodnotu smrštění 1,2mm/m. Při snížené relativní vlhkosti vzduchu stěrka st II vykázala 
pouze značné smrštění 3,3mm/m v čase 42hodin. 
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Obrázek 115: Horizontální relativní přetvoření stěrky st II hydratující při 99, 60 a 40% relativní vlhkosti vzduchu 

Výsledky měření relativních horizontálních přetvoření stěrky st III, která je založena na koncepci CAC+ 
OPC + α-C$H0,5, jsou zobrazeny v grafu na obrázku 116. V podmínkách ()=99% stěrka rychle 
expandovala a to nejvíce ze všech stěrek na hodnotu 3,7mm/m. Dále je už expanze utlumena a ke 
změnám objemu nedochází. Ve snížených relativních vlhkostech stěrka st III projevila podobné 
chování jako stěrka st II. Rozdíl je pouze ve vyšších hodnotách počáteční expanze, výsledná smrštěná 
jsou u obou stěrek totožná. 

 

Obrázek 116: Horizontální relativní přetvoření stěrky st III hydratující při 99, 60 a 40% relativní vlhkosti vzduchu 

Výsledky měření relativních horizontálních přetvoření stěrky st IV, která je založena na koncepci OPC 
+ α-C$H0,5, jsou zobrazeny v grafu na obrázku 117. Tato stěrka je v projevech raných objemových 
změn zcela odlišná od ostatních zkoumaných stěrek. V podmínkách nasyceného vzduchu dochází 
nejprve k velmi prudké a významné kontrakci o 1,5mm/m. Po 6 hodinách dochází ke zlomu a nastává 
dlouhodobá expanze, která při dalších měřeních nebyla ukončena ani po týdnu od záměsi. Při 
snižování relativní vlhkosti okolí se počáteční kontrakce zmenšuje a objevuje se urychlená expanze, 
která je vzápětí potlačena smrštěním vysycháním a autogenním smrštěním. Nicméně, v podmínkách ()=40 a 50% dosáhla stěrka IV ve stavu volného smrštění ideálního průběhu objemových změn směsí 
s kompenzovaným smrštěním, neboť výsledná hodnota smrštění po třech dnech byla prakticky 
nulová.  
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Obrázek 117: Horizontální relativní přetvoření stěrky st IV hydratující při 99, 50 a 40% relativní vlhkosti vzduchu 

6.4.2 Hydrostatická vážení stěrek 

Výsledky hydrostatického vážení samonivelačních stěrek zobrazuje graf na obrázku 118. Naměřené 
průběhy jsou zprůměrovány ze třech měření pro každou stěrku. Poněkud překvapivě dochází ve 
výsledku k nezanedbatelnému smrštění u všech stěrek, což je v rozporu s jejich expanzní podstatou 
v prostředí bez ztráty vlhkosti (grafy 114 až 117). Tento rozpor je ovšem pouze zdánlivý a může být 
jednoduše vysvětlen, pokud provedeme zevrubnou analýzu objemových změn a měřící metody. 

 V případě stěrky st IV na bázi portlandského cementu, α-sádry a popílku, která vykazuje odlišnou 
kinetiku hydratace nežli stěrky st I, st II a st III, můžeme pozorovat počáteční zvýšení objemu. Dochází 
zde ihned projevu expanze vznikajícího ettringitu a sádrovce. Takto výrazný projev expanze 
v naměřených výsledcích je způsoben zásadně nižším množstvím odmísené vody, která je využita na 
smáčení, ve srovnání s produkcí ettringitu, pomaleji hydratujících C3S a C2S v dominantně 
zastoupeném portlandském cementu. Po vyčerpání zdrojů kalcium-aluminátů a síranů (po 12hod) 
začíná převažovat chemické a autogenní smrštění zbytku pojiva, které vykazuje chování běžného 
portlandského cementu a nastává pokles objemu. Dalším faktorem, který může hrát roli je výrazně 
potřeba nižšího množství ettringitu vznikajícího z C3A pro objemový nárůst malty, nežli v případě 
C4A3$ a CA. Viz kapitola 1.2.3 a studie [Odler, Colán-Subauste, 1999].  

 

Obrázek 118: Hydrostatická vážení samonivelačních stěrek 

Zobrazíme-li naměřené výsledky ostatních stěrek v detailu, jako typický zástupce je vybrána stěrka st 
I, je na obrázku 119 patrný průběh sestávající z celkem čtyř vlivů na výslednou naměřenou změnu 
objemu. V oblasti „A“ dochází k chemickému smrštění, ale hlavně k pohlcení veškeré odmísené vody 
do hydratující směsi. Voda je spotřebována na intenzivní tvorbu ettringitu, který do své struktury 
může zabudovat 50 až 90g vody na 100g hydratujících vstupních minerálů. Toto velmi rychlé pohlcení 
bylo vždy pozorováno i v případě hydratace stěrek na vzduchu při všech relativních vlhkostech. Poté, 
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co je veškerá odmísená voda pojata, se v části „B“ dočasně projeví expanze ettringitu. Z poměrů 
zmenšení objemu o 1% v oblasti „A“ a z 0,12% expanze v oblasti „B“ je zřejmé, že celková expanze 
způsobená krystalizací ettringitu je menší, než objem odmísené vody po uložení směsi do uzavřeného 
obalu. V oblasti „C“ pokračuje expanzní tvorba ettringitu, ovšem postupně je převážena chemickým 
smrštěním a hlavně smrštěním autogenním. Autogenní smrštění je vyvoláno poklesem relativní 
vlhkosti v pórovém systému vlivem spotřeby této vlhkosti na pokračující hydrataci.  

 

Obrázek 119: Hydrostatické vážení - detail stěrky st I 

6.5 Výsledky měření objemových změn materiálů na bázi CEM I 

Všechna měření materiálů na bázi CEM I byla provedena metodou rozlivu v tenké vrstvě při stálé 
teplotě okolí 20°C. 

Základním srovnání v případě materiálů na bázi CEM I bylo stanovení vlivu kameniva na smrštění 
vysycháním měření bylo provedeno za laboratorních podmínek =)=20°C a ()=50% metodou rozlivu 
v tenké vrstvě (obrázek 120). Po dvou dnech snímání posunů bylo u betonu naměřeno maximální 
smrštění 0,37mm/m pro maltu 1,4mm/m a pro pastu až 13mm/m.  

 

Obrázek 120: Horizontální relativní přetvoření materiálů na bázi CEM I v laboratorních podmínkách 

Graf na obrázku 121 zobrazuje průběhy smrštění HNM při laboratorních podmínkách. HNM s vodním 
součinitelem 0,5 dosáhla po 24hodinách smrštění 0,8mm/m, proti tomu malta s vodním součinitelem 
0,85 dosáhla smrštění 7,2mm/m, což odpovídá velikosti smrštění pasty o vodním součiniteli 0,5. Dále 
je zde zobrazen průběh délkového přetvoření HNM, jejíž povrch byl zakryt polyetylenovou fólií a 

-1

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
zm

ěn
a 

o
b

je
m

u
 [%

] čas [hod]

A

B C

-0,014

-0,012

-0,01

-0,008

-0,006

-0,004

-0,002

0

0,002

0 6 12 18 24 30 36 42

re
la

ti
vn

í p
ře

tv
o

ře
n

í [
m

/m
] 

čas [hod]

beton C30 (w/c=0,66)

HNM (w/c=0,5)

pasta (w/c=0,4)



Praktické měření objemových změn hydratujících silikátů v raném stádiu hydratace 

 

 

Ing. Jaroslav Nováček 2013  126  

vrstvou polystyrenu od tloušťce 10mm. Tato malta mohla svou odmísenou vodu znovu absorbovat a 
zvýšit svou teplotu výdejem hydratačního tepla. Výsledkem bylo nabobtnání a termická expanze, 
která po 12 hodinách začala pomalu ustupovat vlivem postupujícího autogenního smrštění.  

 

Obrázek 121: Horizontální relativní přetvoření HNM s vodními součiniteli 0,5 a 0,85 a HNM s vodním 
součinitelem 0,5 při utěsnění povrchu a zateplením vrstvou polystyrenu 

Graf na obrázku 122 zobrazuje výsledky měření vlivu okrajových klimatických podmínek na smrštění 
HNM s $ %⁄ =0,5. Malta hydratující při externím zdroji vzdušné vlhkosti a 100% nasycením vzduchu 
vykazovala po 6 hodinách mírnou termickou expanzi vlivem výdeje hydratačního tepla. Následně bylo 
možné pozorovat mírnou hygroskopickou expanzi. Malta hydratující při ()=50% s vyloučením 
proudění vzduchu po 48 hodinách vykázala smrštění 1mm/m. Při zvýšení rychlosti proudění na 0,5 
km.hod-1 se smrštění malty stejného složení zdvojnásobilo. Při silnějším proudění představujícím vítr 
o rychlosti 9 km.hod-1 dosáhlo smrštění cementové malty po 48hodinách více než 6mm/m. S tím, že 
v prvních několika hodinách lze pozorovat velmi intenzivní průběh plastického smrštění.  

 

Obrázek 122: Horizontální relativní přetvoření HNM ve 100% relativní vlhkosti vzduchu a dále HNM v 50% 
relativní vlhkosti vzduchu při odlišné rychlosti proudění vzduchu 

V rámci praktického měření objemových změn bylo také provedeno otestování nové měřící soustavy. 
Test spočíval ve schopnosti metody rozlišit účinnost proti-smršťovacích aditiv. V tomto případě se 
jednalo o vliv polymerních vláken na velikost plastického smrštění. Měření bylo provedeno na směsi 
HNM s komerčními polypropylenovými vlákny (PP) v normálním a očistěném stavu vždy v dávce 
1kg.m-3 čerstvé směsi. Jako reference byla použita malta HNM bez vláken. Výsledky jsou zobrazeny 
na obrázku 123. Malty byly vystaveny zvýšení intenzitě proudění vzduchu o rychlosti 9 km.hod-1.  
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Obrázek 123: Horizontální relativní přetvoření HNM s PP vlákny, s očištěnými PP vlákny a bez vláken při 
hydrataci v laboratorních podmínkách se zvýšenou rychlostí proudění vzduchu na 9km/hod 

Referenční malta vykázala plastické smrštění 6mm/m. Ve stavu tvrdnutí bylo zaznamenáno smrštění 
vysycháním cca 0,5mm/m po 72 hodinách. Malty obsahem vláken snížily hodnotu plastického 
smrštění přibližně na polovinu, přičemž lepšího výsledku bylo dosaženo při očištění vláken. U obou 
malt následovalo smrštění vysycháním, které hodnotu celkového smrštění navýšilo o cca 0,5mm/m. 
Z měření jasně vyplývá, že polymerní vlákna účinkují pouze pro potlačení plastického smrštění. 
Smrštění vysycháním již prakticky neovlivňují. Měřící soustava je schopna rozlišovat účinek proti-
smršťovacích aditiv ve směsi.  

6.6 Paralelní měření vertikálních a horizontálních posunů 

Pomocí metody rozlivu v tenké vrstvě s využitím nových optických snímačů bylo provedeno paralelní 
měření vertikálních a horizontálních posunů pro různé druhy hydratujících směsí. Účelem bylo získání 
vztahu mezi vertikálními a horizontálními objemovými změnami, respektive ověření předpokladu 
izotropního chování směsí při hydratačních objemových změnách. Při odhadu celkové změny objemu 
z měření délkového relativního přetvoření v jednom horizontálním směru se běžně uvažuje, že 
velikost relativního přetvoření lze přímo aplikovat i na oba směry zbývající. 

Paralelní měření vertikálních a horizontálních posunů bylo provedeno jak ve stavu volného smrštění, 
tak i ve stavu vázaného smrštění.  

Ve stavu volného smrštění byly hydratující směsi odděleny od podkladu plastovou fólií. Toto měření 
volného smrštění bylo uskutečněno na pastách cementů a sádry v podmínkách =)=21°C a ()=40%. A 
dále byly měřeny stěrka st II a dlouhodobě cementová malta HNM, obě v podmínkách =)=20°C a ()=55%.  

Chování ve stavu vázaného a volného smrštění bylo porovnáváno u past CEM I a Cimentu Fondu v 
podmínkách =)=9°C a ()=75%. Vázaného stavu bylo docíleno odstraněním podkladní fólie a 
umístěním čerstvých past přímo na desku z již vyzrálé cementové malty s vlhčeným povrchem.  

Tloušťky měřených vrstev byly v případě všech past 5mm, v případě stěrky st II 9mm a u cementové 
malty 10mm.  

6.6.1 Vertikální a horizontální posuny - stav volného smrštění  

Výsledky měření pro Ciment Fondu a CEM II jsou zobrazeny na obrázku 124. V případě měření past 
cementů, tedy materiálů teoreticky vykazujících pouze smršťování můžeme pozorovat, že vertikálním 
přetvoření je prakticky převráceným obrazem přetvoření horizontálního. Při výrazném smrštění 
v horizontální rovině vždy dochází k nárůstu výšky měřené vrstvy. Je nutné zdůraznit, že horizontální 
relativní přetvoření jsou vynesena v mm/m, ale vertikální přetvoření v dm/m. Ovšem v tomto případě 
nelze vyvozovat závěry, neboť u obou dvou past jsou extrémní výsledná vertikální přetvoření 
způsobena zdvihem konců vzorku popisovaným v kapitole 5.6.7. Chování pasty CEM I je principiálně 
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totožné s chováním CEM II. Stejně tak hlinitanový Ciment Fondu vykázal principiálně podobné 
chování s mayenitovým slínkem Ternal EV.  

 

Obrázek 124: Měření relativního vertikálního a horizontálního přetvoření pasty CEM II a Cimentu Fondu 

Výsledky měření pro stěrku st II a sádru jsou zobrazeny na obrázku 125. V tomto případě se jedná o 
hmoty s počáteční expanzí. V případě sádry došlo podle očekávání k počáteční expanzi jak 
v horizontálním, tak ve vertikálním směru. Ovšem horizontální přetvoření činilo 4,7 mm/m a 
vertikální 23,5 mm/m, tedy přibližně 5x více. Po ukončení hlavní prudké hydratační reakce v době 
přibližně 3 hodin bylo možné pozorovat stejný jev jako v případě cementových past. Při smršťování 
v horizontální rovině nastává vertikální nabývání. Nutno dodat, že v případě sádry nedošlo ke zdvihu 
konců vzorku. Stěrka st II vykázala na počátku, v době otevřeného času, mírnou horizontální 
kontrakci a výraznější sednutí. Poté došlo k horizontální expanzi 0,8mm/m a vertikální expanzi 
13mm/m. To znamená, že vertikální expanze byla přibližně 16x větší. Při smršťování vysycháním, lze 
pozorovat již zmiňovaný jev. Vzorek se horizontálně smršťuje, ale vertikálně rozšiřuje. Prohnutí 
vzorku však nebylo zaznamenáno. 

 

Obrázek 125: Měření relativního vertikálního a horizontálního přetvoření sádry a stěrky st II 

Cementová malta, podle výsledků na obrázku 126, vykázala v době do 6 hodin, tedy v čerstvém stavu 
a během tuhnutí, plastické a chemické smrštění. To se projevilo horizontálním smrštěním 0,2mm/m a 
sednutím o 12,5mm/m. Po dvacáté hodině hydratace došlo k výraznému smrštění vysycháním. 
V horizontální rovině se vysychání projevilo smrštěním z hodnoty 0,2mm/m na hodnotu 1mm/m. 
V tom samém čase směs vykázala vertikální změnu ze sednutí o hodnotě 11,8mm/m na kladné 
přetvoření o hodnotě 22,7mm/m. Celkem se tady jednalo o expanzivní vertikální změnu o velikosti 
34,5mm/m. Vertikální změna je opačného směru a přibližně 43x větší ve srovnání s horizontálním 
smrštěním. Po těchto výrazných projevech se malta pozvolna horizontálně smršťovala. Vertikální 
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zdvih se mírně zmenšil, ovšem s přibývajícím horizontálním smrštěním začala směs opět nabývat do 
výšky.  

 

Obrázek 126: Měření relativního vertikálního a horizontálního přetvoření malty HNM 

6.6.2 Vertikální a horizontální posuny - stav vázaného smrštění  

Vzhledem k velmi malé tloušťce měřené vrstvy se každý sebemenší vertikální posun směsi výrazně 
projeví v hodnotě vertikálního relativního přetvoření. Navíc při měření vysychajících malt, které volně 
leží bez mechanické vazby k podložce, může dojít k pohybnostem, že proti předpokladům 
mnohonásobně větší vertikální přetvoření jsou způsobena pouze podélným zkroucením vzorku a 
zvednutím jeho rohů. Z tohoto důvodu bylo provedeno porovnání relativních přetvoření 
cementových past měřených ve stavu volném a ve stavu vázaném.  

Výsledky pro pastu CEM I jsou zobrazeny na obrázku 127. Je nutné brát v potaz sníženou teplotu 
okolí při experimentech a to 9°C. Tato teplota má za následek, v případě portlandského cementu, 
nezanedbatelné prodloužení dob počátku i konce tuhnutí. Z průběhů relativních přetvoření je zřejmé, 
že se cementová pasta nacházela ve stavu čerstvém a stavu tuhnutí přibližně do doby 12hodin, neboť 
do tohoto okamžiku probíhalo vertikální sedání při podmínkách volného i vázaného smrštění.  

 

Obrázek 127: Srovnání paralelního měření relativního vertikálního a horizontálního přetvoření pasty CEM I 
v podmínkách volného a vázaného smrštění 

Po zatuhnutí směsi v podmínkách vázaného smrštění již podkladní vrstvou bráněno v dalším 
horizontálním smršťování. Oproti tomu v podmínkách volných se pasta horizontálně smršťuje ještě 
v čase 18 hodin. Po uplynutí 48 hodin lze v obou podmínkách pozorovat shodný průběh. Nastává 
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znatelné horizontální smrštění a zároveň dochází markantnímu nárůstu směsí do výšky. 
V podmínkách volného smrštění došlo ke zdvihu a prohnutí vzorku, nicméně v případě pasty vázané 
k podkladu nebylo prohnutí možné.  

Celkové volné horizontální smrštění dosáhlo hodnoty 1,4mm/m a celkové vázané horizontální 
2,1mm/m v čase 70 hodin. Celkový volný vertikální zdvih směsi mezi sednutím ve 12 hodině a 
koncem měření v 70 hodině představoval (|-11,4|+21,8 = 33,2 mm/m). Ve vázaných podmínkách 
došlo k celkovému zdvihu o hodnotě (|-12,7|+1,8 = 14,5mm/m). 

Výsledky měření pro pastu Cimentu Fondu zobrazuje graf 128. Intenzivnějším výdejem tepla, ve 
srovnání s portlandským cementem, dochází k hlavnímu smršťování již v době do 24 hodin s projevy 
vertikálního sedání pouze v podmínkách vázaného smrštění. 

 

Obrázek 128: Srovnání paralelního relativního vertikálního a horizontálního přetvoření pasty Cimentu Fondu 
v podmínkách volného a vázaného smrštění 

Během horizontálního smršťování došlo v obou případech ke značnému vertikálnímu zdvihu. 
V podmínkách volného smrštění bylo opět pozorování zkroucení vzorku a nadzdvihnutí rohů. Celkové 
volné horizontální smrštění dosáhlo hodnoty 3,8mm/m a celkové vázané horizontální 1,9mm/m 
v čase 70 hodin. Celkový volný vertikální zdvih směsi představoval (0+147 = 147 mm/m). Ve vázaných 
podmínkách došlo k celkovému zdvihu o (|-21,5|+52,5 =74 mm/m). 
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7 Modelování objemových změn expanzních stěrek a cementových 
malt 

7.1 Zaměření a cíle výpočtového modelování 

Pro numerický výpočet průběhu objemových změn bylo využito stávajícího modelu autorů Gawin, 
Pesavento, Schrefler, který byl stručně představen v kapitole 4. Tento model je primárně vytvořen 
pro modelování chování hydratujícího konstrukčního betonu. To znamená, že je nastaven pro řešení 
typicky hrubozrnných směsí s vysokým obsahem hutného kameniva pojeného portlandským 
cementem a jeho modifikacemi, případně s příměsí mikrosiliky. (Takto koncipovaná směs bude 
v dalším textu označována zkráceně jako beton). Z hlediska objemových změn vykazují uvažované 
betony ve fázi tuhnutí a tvrdnutí pouze projevy smršťovaní a také mají možnost jisté omezené 
hygroskopické expanze. Bobtnání vlivem kontaktu s externím zdrojem kapalné vody není v modelu 
zahrnuto.  

Cílem autora této práce bylo použít stávající model pro modelování objemových změn cementové 
matly a samonivelačních stěrek s kompenzací smrštění. Na první pohled je zřejmé, že tyto hmoty se 
svými materiálovými vlastnostmi liší od vlastností betonové směsi. V případě cementové malty se 
jedná o jemnozrnnou směs s odlišným poměrem + %⁄  a částečně změněným charakterem pórového 
systému. V případě samonivelačních stěrek se jedná o směsi, které se od betonů zásadně liší 
složením, hydratačními zplodinami i vlastnostmi mikrostruktury. Navíc tyto hmoty vykazují cílenou 
počáteční expanzi, přičemž stávající model pro hydratující beton funkci popisující počáteční 
objemový nárůst způsobený expanzí ettringitu neobsahoval. Předmětem modelování se pak měly 
stát průběhy délkových relativních přetvoření cementové malty HNM a samonivelačních stěrek 
získané v rámci praktického měření objemových změn těchto hmot popsané v kapitole 6 této 
práce. Jako doplňková data byly využity průběhy teplot směsí a množství vypařené vody. Okrajové 
podmínky experimentů a metodika stanovení modelovaných průběhů byla také popsána v kapitolách 
5 a 6. 

K řešení tohoto úkolu bylo přistupováno v dvou etapách. V první etapě bylo zjišťováno, zda lze model 
úspěšně využít pro modelování objemových změn cementové malty. Tato je betonu relativně blízká a 
ověření teoreticky vyžaduje pouze předefinování materiálových charakteristik typických pro beton na 
materiálové charakteristiky malty. Využitelnost modelu pro modelování cementové malty byla 
s jistými omezeními potvrzena, proto bylo přistoupeno k druhé etapě, tedy k přizpůsobení modelu 
pro výpočet objemových změn samonivelačních stěrek. Zde již bylo nutné, kromě změny 
materiálových charakteristik, model rozšířit o funkční popis expanzního chování stěrek. 

V následujícím textu jsou tyto etapy podrobněji diskutovány včetně stanovení materiálových 
charakteristik modelované malty a samonivelačních stěrek. A jsou prezentovány výsledky 
numerických výpočtů porovnané s experimentálně získanými daty.  

7.2 Analýza rozdílů mezi modelováním betonů a maltových či stěrkových 
směsí 

7.2.1 Změna materiálových charakteristik při změně modelovaného materiálu 

Prvním krokem pro úspěšné využití modelu pro modelování malt byla jeho analýza z hlediska 
rozdílností mezi materiálovými charakteristikami betonů proti vlastnostem typickým pro cementové 
malty. Z provedené analýzy vyplývá, že při každé změně druhu modelovaného materiálu je nutno 
zohlednit především následující charakteristiky. 

a) Poměr hlavních složek směsi musí být popsán odpovídající celkovou dávkou pojiva cem [kg.m-3] a 
dále poměry množství vody k pojivu $ %⁄  a množství kameniva k pojivu + %⁄ . 
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b) Každé pojivo či kombinace pojiv vykazuje jiný průběh stupně hydratace Γ4X7< v závislosti na teplotě 

vlivem jiného chemického složení pojiv. Tyto průběhy lze experimentálně určit pomocí izotermické 
kalorimetrie a také lze stanovit, pro každé pojivo specifické, celkové množství vygenerovaného 
hydratačního tepla k4X7<	j a aktivační energii reakce ³z F⁄ . 

c) Každá směs s ohledem na její složení ($ %⁄ , + %⁄ , druh pojiva, zrnitost kameniva, atd.) vykazuje jiný 
charakter pórového systému. Tento charakter musí být popsán odpovídající sorpční, respektive 
desorpční křivkou `NV3�. A dále je definován odpovídající hodnotou celkové pórovitosti | a vnitřní 
permeability pro plyny a kapaliny l. 

d) Samozřejmými rozdíly při změně druhu směsi jsou odlišné koncové mechanické pevnosti, modul 
pružnosti, eventuálně Poissonův koeficient. A dále se mohou lišit objemová hmotnost a s ní 
související měrná tepelná kapacita a tepelná vodivost materiálu. 

Všechny výše uvedené rozdíly mezi druhy hydratujících silikátů lze experimentálně stanovit a pro 
každý materiál nově zaváděný materiál získat odpovídající hodnoty. Z těchto důvodů byla v rámci 
této disertační práce provedena celá série laboratorních měření pro učení materiálových 
charakteristik cementové malty HNM a jednotlivých samonivelačních stěrek.  

7.2.2 Rozdíly mezi hydratačním chováním materiálů na bázi CEM I a ettringitu 

Druhým krokem byla analýza rozdílnosti chování při hydrataci materiálu na bázi portlandského 
cementu a samonivelačních stěrek, tedy materiálů na bázi cílené počáteční expanze ettringitu. 
Z provedené analýzy vyplývá několik podstatných rozdílů. Jejich popis a důsledky na modelování 
objemových změn samonivelačních stěrek lze shrnout v následujících bodech.  

a) Samonivelační stěrky vykazují počáteční nárůst objemu vlivem intenzivní expanze ettringitu. Tato 
funkce není obsažena v modelu. Autor této práce proto navrhl řešení funkční závislosti relativního 
délkového přetvoření způsobeného expanzí ettringitu na stupni hydratace a maximální hodnotě 
expanze dosažené při experimentech provedených při 100% relativní vlhkosti vzduchu. Toto 
zjednodušené fenomenologické řešení, bylo do modelu jeho autory zakomponováno a popis zmíněné 
funkce je uveden v kapitole 7.6.1.  

b) Samonivelační stěrky mají zcela odlišný a velmi rychlý průběh stupně hydratace. Tento průběh byl 
experimentálně stanoven pro každou ze stěrek. Stávající model je schopen urychlený průběh reakce 
plně akceptovat.  

c) Vzhledem k jiným hydratačním zplodinám stěrky vykazují odlišný a výrazně vyšší obsah 
nevypařitelné (chemicky vázané) vody ve srovnání s portlandským cementem. Proto byl, na základě 
stechiometrických rovnic vzniku ettringitu a doporučení nalezeného v literatuře tento obsah 
odhadnut. Citlivostní analýzou byl stanoven vliv odchylky hodnoty obsahu nevypařitelné vody na 
výsledky modelování. Přímé stanovení obsahu nevypařitelné vody pro jednotlivé koncepce stěrek 
není v kompetenci autora.  

d) Velikost expanze ettringitu je za neměnného složení směsi funkcí teploty a vlhkosti okolí. Vliv této 
funkční závislosti byl snížen prováděním měření i výpočtů za jednotné stálé teploty. Faktor relativní 
vlhkosti okolí se promítne zejména do ztráty záměsové vody, která ve směsi schází pro další 
hydrataci. Tímto se zpomaluje nebo zastavuje expanze a ztráta vody způsobí smrštění vysycháním a 
autogenní smrštění. Z toho to pohledu je provedeno i zjednodušené modelování objemových změn 
stěrek. Vliv teploty a relativní vlhkosti vzduchu je velmi významný faktor. Nicméně, exaktní a 
komplexní řešení problematiky je natolik široké, s ohledem a odlišná chemická složení stěrek, že 
přesahuje rámec této disertační práce a je proto řešeno fenomenologicky.  

e) Materiály na bázi ettringitu vykazují jiný průběh creepu od vnitřních sil během expanze ve srovnání 
s jeho průběhem při pozdějším vysycháním nebo s průběhem creepu u neexpanzních směsí. Tato 
skutečnost vyšla najevo až při modelování objemových změn stěrek, kdy stávající vztahy popisující 
creep, založené na chování hmot z portlandského cementu, poskytovaly v době expanze „nefyzikální“ 
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výsledky. Vzniklý problém byl vyřešen již zmíněnou fenomenologickou funkcí a to tak, že průběh 
všech objemových změn, kromě mechanických změn, je v době intenzivní expanze nahrazen 
experimentálně stanoveným průběhem.  

f) Průběh změny desorpční křivky během rychlé hydratační reakce stěrek se nutně liší od průběhu 
desorpční křivky materiálu na bázi portlandského cementu. Tento jev je potvrzován zvýšenou 
tendencí ke smrštění vysycháním samonivelačních stěrek, která je pravděpodobně způsobena i vyšší 
spotřebou vody pro chemické vazby a tím i intenzivnějšími projevy autogenního smrštění. Vzhledem 
k tomu, že model nedovoluje změnu desorpční křivky v čase, nebyl tento jev během modelování 
uvažován. Je zřejmé, že se jedná o důležitý vliv na výsledky modelování, ovšem exaktní řešení opět 
přesahuje rámec této práce.  

7.2.3 Další faktory ovlivňující výsledky modelování objemových změn 

Během analýzy modelu vyplynulo najevo i několik dalších faktorů vykazující vliv na výsledky 
numerického modelování.  

a) Vzhledem k počátku modelování od velmi nízkého stupně hydratace jsou neznámé počáteční 
hodnoty pórovitosti a vnitřní permeability. Přímé měření těchto veličin, vzhledem k velice rychlým 
průběhům hydratace stěrek, nelze provést běžným způsobem. Z těchto důvodů byla nahrazena 
hodnota počáteční pórovitosti objemem vody v čerstvé směsi, při současném předpokladu 
úspěšného odvzdušnění směsi. Během modelování a po provedení citlivostní analýzy, bylo zjištěno, 
že vzhledem k velmi tenké vrstvě stěrky je vnitřní propustnost málo podstatným parametrem. Při 
výrazném zvýšení i snížení vnitřní propustnosti o několik řádů se 6mm silná vrstva ve vertikálním 
směru chová homogenně a dopad na velikost vypočtených relativních přetvoření se projevuje pouze 
v řádu jednotek procent.  

b) Velmi výrazný vliv na výsledky modelování představuje správné nastavení okrajových podmínek. 
Jedná se zejména o podmínky šíření tepla, vodní páry a mechanické vazby s okolím. Pro správný 
výpočet průběhu teplot hydratujících směsí muselo být nestandardním způsobem zohledněno 
odvádění tepla do podložky směsi. Dále musel být experimentálně stanoven součinitel transportu 
hmoty �3 proto, aby byl správně kvantifikován výpar vlhkosti z hydratujícího vzorku (viz kapitola 6.2). 
A také musela být nalezena správná konfigurace mechanických vazeb směsi s okolím tak, aby těmito 
vazbami nebyly vnášeny do směsi nepatřičné vnitřní síly. V této práci je prezentována už pouze finální 
podoba nastavení vhodných okrajových podmínek a to v kapitole 7.4.  

7.3 Stanovení vstupních materiálových parametrů  

Pro provedení výpočtových simulací byla stanovena u modelovaných hmot celá škála vstupních 
materiálových parametrů. Velká část byla stanovena podle platných normových nebo standardních 
postupů. Jedná se o pevnost v tlaku na tělesech 40 x 40 x 160 po 28 dnech, statický modul pružnosti 
v tlaku podle ČSN EN 13412 na tělesech 40 x 40 x 160 mm ve stáří 28 dnů, objemovou hmotnost 
v čerstvém a vyzrálém stavu, součinitel tepelné vodivosti v suchém a přirozeně vlhkém stavu 
stanovený metodou horkého drátu a celková pórovitost byla zjištěna metodou MIP. Pro určení části 
parametrů nebyly autorovy dostupné přístroje potřebné pro provedení měření, proto byly použity 
relevantní hodnoty z literárních zdrojů. Jedná o měrnou tepelnou kapacitu a Poissonův poměr, jejichž 
hodnoty byly převzaty z [Gawin et al., 2006 I] a dále se jedná o vnitřní permeabilitu, jejíž použitá 
hodnota byla odvozena z měření provedených v [Halamíčková et al., 1995]. Použité hodnoty výše 
jmenovaných veličin jsou pro všechny modelované hmoty shrnuty v tabulce vstupních parametrů 32. 

Stanovení parametrů s dominantním vlivem na výsledky modelování objemových změn je popsáno 
v následujícím textu. Jedná se o parametry popisující průběh hydratační reakce a jejich teplotní 
závislost a dále o kvalitativní a kvantitativní popis pórového prostředí silikátu, to znamená celková 
pórovitost, křivka pórovitosti a průběh desorpční izotermy. Součástí stanovení parametrů hydratace 
je i odhad koeficientu nevypařitelné vody. 



Modelování objemových změn expanzních stěrek a cementových malt 

 

 

Ing. Jaroslav Nováček 2013  134  

7.3.1 Experimentální stanovení parametrů popisujících průběh hydratační reakce 

Průběh stupně hydratace, respektive průběh normalizované afinity závislé na stupni hydratace pro 
CEM I 42,5 R a pro jednotlivé samonivelační stěrky byl stanoven experimentálně isotermickou 
kalorimetrií. Popis normalizované afinity je uveden v kapitole 4.2.3. Stanovení bylo provedeno 
v izotermickém osmi-kanálovém kalorimetru TAM air dle americké normy ASTM C1679-09 (obrázek 
129). Pro měření bylo naváženo 50g suché směsi (cementu). Pro cement byl použit standardní vodní 
součinitel 0,5. Pro suché stěrkové směsi byla použita aplikační dávka vody, tedy 20% z hmotnosti 
suché směsi. 

  

Obrázek 129: Vyobrazení izotermického kalorimetru TAM 

Každé stanovení hydratačního tepla bylo realizováno paralelně vždy na minimálně dvou vzorcích 
daného materiálu. Měření hydratačních tepel byla prováděna pro rychle tuhnoucí stěrkové směsi po 
dobu 10 dnů a pro čistý portlandský cement po dobu 20 dnů. Měření bylo prováděno při konstantní 
teplotě vzorků 20°C. Výsledky celého měření zobrazuje graf na obrázku 131, detail průběhů pro 
prvních 12hod graf na obrázku 130. Důležitou informací je fakt, že kalorimetrie samonivelačních 
směsí nebyla provedena pouze na čistých pojivech, tak jako v případě CEM I, nýbrž na kompletních 
směsích s obsahem retardérů, akcelerátorů, kameniva i všech ostatních aditiv. Průběhy proto přímo 
odpovídají reálnému chování stěrek při aplikaci.  

  

Obrázek 130: Výdej hydratačního tepla [J/g] 
modelovanými směsmi při 20°C (detail 

prvních 12 hodin) 

Obrázek 131: Výdej hydratačního tepla modelovanými směsmi 
při 20°C [J/g] 

Z těchto průběhů bylo stanoveno celkové vygenerované teplo hydratační reakcí k4X7<	j a je pro 

jednotlivé modelované hmoty uvedeno v tabulce 32. Naměřené výsledky jasně ukazují značný rozdíl 
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mezi rychlostí průběhu hydratační reakce u stěrek st I, st II a st III a rychlostí průběhu hydratační 
reakce portlandského cementu. Zmíněné stěrky vygenerují 50 až 80% svého hydratačního tepla 
v prvních 12 hodinách. Portlandský cement vydá po 12 hodinách okolo pouze 15% svého celkového 
hydratačního tepla. Vzhledem k tomu, že většina fyzikálních veličin je modelována jako funkčně 
závislá na stupni hydratace, lze očekávat, v případě stěrek, velmi dramatické změny prakticky u všech 
ostatních fyzikálních parametrů. Výrazně odlišná mezi stěrkami je st IV. Ta na počátku intenzivně 
reaguje při tvorbě menšího množství ettringitu a sádrovce. Poté je pravděpodobně reakce tlumena 
obalením C3A ettringitem a reakce dále probíhá podobně jako v případě čistého portlandského 
cementu.  

  

Obrázek 132: Rychlost změny stupně hydratace v závislosti 
na stupni hydratace všech zkoumaných pojivových systémů 

při 20°C 

Obrázek 133: Detail obrázku 132 - průběh stupně 
hydratace pro CEM I a stěrku st IV při 20°C 

Při využití vztahu 54 a výpočtu rychlosti změny stupně hydratace (anglicky „hydration rate“) lze získat 
závislost stupně hydratace právě na jeho rychlosti změny. Průběhy závislosti pro jednotlivé 
modelované materiály jsou zobrazeny v grafech 132 a 133. Tyto průběhy stupně hydratace lze 
aproximovat rovnicí 63. Pomocí aproximace s využitím metody nejmenších čtverců byly získány pro 
každý pojivový systém parametry ¶̅, ®! a ®�nutné pro modelování hydratační reakce.  

7.3.1.1 Stanovení aktivační energie 

Pro získání hodnot aktivačních energií jednotlivých hydratujících hmot, nutných pro užití v rovnici 62, 
byla provedena další série kalorimetrických měření za vyšší konstantní teploty a to 40°C. Při zvýšené 
teplotě došlo u všech zkoumaných pojiv ke zvýšení celkového výdeje hydratačního a dále k posunu 
hlavních vrcholů průběhů do leva na ose stupně hydratace. Aktivační energie byla poté v jednotlivých 
stupních hydratace vypočtena dle vztahu: 

 
³)F = ln òℎ> 0°�,°ÐÑÒÓô−ln òℎ>�0°�,°ÐÑÒÓô

ò 1
�̂0°� − 1

 ̂0°�ô
 (90) 

kde ℎ> 0°�,°ÐÑÒÓ  a ℎ> 0°�,°ÐÑÒÓ  jsou rychlosti změny stupně hydratace při dané teplotě měření a 

daném stupni hydratace [1/s], �̂0°�  a  ̂0°�  jsou termodynamické teploty měření a F je univerzální 
plynová konstanta. Výsledky toho stanovení pro všechny modelované materiály jsou uvedeny 
v tabulce 32. 

7.3.1.2 Odhad koeficientu obsahu nevypařitelné vody 

Koeficient obsahu nevypařitelné vody $M [gw/gc] udává hmotnost vody vztaženou na hmotnost 
nezhydratovaného pojiva, která je zabudována a chemicky zavázána do krystalické struktury při 
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teoreticky plné hydrataci pojiva. Tento parametr je při modelování objemových změn velmi zásadní 
neboť chemicky vázaná voda už nemůže být použita pro další hydrataci, nemůže se za normálních 
podmínek ze silikátu odpařit, nemůže v něm migrovat a také je o její množství snížena saturace pórů 
či relativní vlhkost vzduchu v pórech, což implikuje autogenní smrštění. Přehled hodnot koeficientu 
obsahu nevypařitelné vody je uveden v kapitole 3.1.3. Vztah stupně hydratace a množství 
nevypařitelné vody udává vztah 54. Pro portlandské cementy je v literatuře nejčastěji zmiňovány 
hodnoty oscilující kolem 0,23 gw/gc v závislosti na přesném zastoupení slínkových minerálů. 

V případě směsí založených na produkci primárního ettringitu je situace poněkud komplikovanější. 
Množství nevypařitelné vody silně kolísá při použití různých zdrojů hlinitanů i síranů a také může 
kolísat s teplotou a vlhkostí silikátu. Vyjádříme-li množství vody potřebné pro vznik ettringitu 
podle rovnic 26, 27 a 29, získáme koeficient v intervalu 0,53 až 0,6. V těchto případech je uvažován 
vznik ettringitu z dihydrátu jakožto zdroje síranů. Uvažujeme-li však vznik ettringitu z mayenitu a 
anhydridu podle rovnice 32, dostáváme koeficient až 0,82. V publikaci [Brooks, Sharp, 1990] je jako 
vodítko uveden koeficient 0,71 pro „M cementy“, tedy směs odpovídající koncepci CAC+OPC+C$. 
Brooks a Sharp také zmiňují fakt, že vznik ettringitu není jedinou probíhající reakcí v takto 
koncipované směsi, a voda je tedy chemicky vázána i do zplodin hydratace portlandského cementu a 
později hlinitanového cementu.  

Vzhledem k tomu, že autorovy této práce nejsou známy literární zdroje udávající přesné koeficienty 
obsahu nevypařitelné vody pro jednotlivé koncepce směsí s kompenzovaným smrštěním, rozhodl se 
přijmout jako odhad koeficientu hodnotu 0,68 gw/gc, která tvoří střed výše popsaného intervalu a 
zároveň se blíží doporučení publikovanému v [Brooks, Sharp, 1990].  

7.3.2 Experimentální stanovení parametrů popisujících pórové prostředí 

Určení celkové pórovitosti bylo stanoveno pomocí metody vysokotlaké rtuťové porozimetrie, 
výsledky stanovení jsou uvedeny v tabulce 32. Průběh distribuce pórů pro jednotlivé modelované 
materiály je zobrazen na obrázku 135. Stěrky, ve srovnání s cementovou maltou, vykazují značně 
vyšší celkovou pórovitost. Značné zastoupení kapilárních pórů v pórovém systému stěrek je 
předurčuje k vyšší náchylnosti na smrštění vysycháním a autogenní smrštění. Tento výsledek je 
potvrzován průběhem desorpčních křivek, jejichž průběhy jsou zobrazeny na obrázku 134.  

  

Obrázek 134: Desorpční křivky modelovaných hmot Obrázek 135: Distribuce pórů modelovaných hmot 
metodou MIP 

Průběhy byly stanoveny pomocí exsikátorové metody popsané například v [Complex system, 2010]. 
Desorpční křivky jsou zde vyjádřeny jako závislost stupně saturace pórů a relativní vlhkosti v pórovém 
systému. Relativní vlhkost lze přepočítat pomocí vztahu 37 na odpovídající velikost kapilárního tlaku. 
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Výsledné vyjádření desorpčních křivek je pak dáno jako funkční závislost `NV3�. Pokud tuto závislost 
budeme aproximovat pomocí vztahu 82, obdržíme parametry + a Ú pro každou zmodelovaných 
směsí. Tyto parametry v podstatě určují tvar desorpční křivka a jejich použité hodnoty jsou uvedeny 
v tabulce 32. Desorpční křivky přeneseně vyjadřují tendenci materiálu ke smršťování způsobenému 
poklesem relativní vlhkosti vzduchu v pórech. Na počátku modelované hydratační reakce je pórový 
vzduch nasycen na 100%. Poté dochází k prudkému poklesu křivky, a čím dříve dojde k jejímu 
zakřivení do tvaru „S“, tím výrazněji se pravděpodobně bude materiál smršťovat. Tento jev můžeme 
pozorovat na rozdílném průběhu desorpčních křivek stěrek a křivky HNM na obrázku 134.  

7.3.3 Přehled použitých vstupních materiálových parametrů 

Tabulka 32 souhrnně udává přehled vstupních materiálových parametrů použitých pro modelování 
stěrek st I až st III a cementové malty HNM.  

Tabulka 32: Vstupní materiálové parametry modelovaných směsí 

Parametr Značení Jednotka st I st II st III HNM 

vodní součinitel $ %⁄  [-] 0,89 0,53 0,70 0,50 

poměr kameniva k pojivu + %⁄  [-] 3,3 1,68 2,38 3 

dávka pojiva %Á� [kg.m-3] 389 641 493 511 

pórovitost * | [%] 22,1 28,2 22,5 13,5 

vnitřní propustnost # l [m2] 5.10-16 5.10-16 5.10-16 4.10-18 

aktivační energie ³) F⁄  [K] 7100 2950 5160 4400 

parametr ®! z rovnice 63 ®! [1/s] 1,8.108 2,2.101 1,1.105 3,2.102 

parametr ®� z rovnice 63 ®� [-] 5,0.10-5 2,0.10-2 1,0.10-6 3,0.10-2 

ultimátní stupeň hydratace µj [-] 0,846 0,755 0,807 0,743 

parametr ¶̅ z rovnice 63 ¶̅ [-] 7,6 4,5 7,5 3 

celkové hydratační teplo k4X7<	j [MJ.kg-1] 0,632 0,275 0,388 0,460 

koeficient nevypařitelné vody $M [gw/gc] 0,68 0,68 0,68 0,23 

parametr + z rovnice 82 * + [-] 9,5.105 4,0.104 9,5.105 3,9.106 

parametr Ú z rovnice 82 * Ú [-] 7,0 12,0 6,1 3,6 

objemová hmotnost * *5©© [kg.m-3] 1815 1803 1823 1950 

měrná tepelná kapacita # Z ä[5©© [J.kg-1.K-1] 1020 1020 1020 1020 

tepelná vodivost * �5©© [W.m-1.K-1] 0,67 0,61 0,70 1,0 

modul pružnosti * ³ [GPa] 14,6 12,3 15,8 36,5 

Poissonův poměr # õ [-] 0,2 0,2 0,2 0,18 

tlaková pevnost * J3 [MPa] 42,6 32,6 43,1 40,5 

Parametry uvedené v tabulce 32 označené * byly stanoveny na materiálech po 28dnech uložení 
v laboratorních podmínkách. První 2dny byly materiály ošetřovány uložením při 95% vlhkosti 
vzduchu. Parametry označené # byly převzaty z literatury a jejich zdroje jsou uvedeny v kapitole 7.3. 
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7.4 Geometrie modelovaného fragmentu a definice okrajových podmínek 

Pro vytváření geometrie simulovaných vzorků, zadávání okrajových podmínek a následný 
postprocessing výsledků je využíváno prostředí programu GiD, který je k nekomerčnímu užití volně ke 
stažení na internetových stránkách [GiD, 2012].  

Geometrie a umístění os modelovaného fragmentu přímo vychází z geometrie vzorku při praktickém 
měření objemových změn. Měřený vzorek je schematicky naznačen na obrázku 136. Jedná se o 
tenkou desku o celkové délce 500mm a celkové šířce 150mm. Zájmové horizontální přetvoření je 
měřeno dvojicí snímačů symetricky rozmístěnými na podélné ose ve stejné vzdálenosti od 
geometrického středu vzorku. Modelovaný fragment (na schématech 136 a 137 značen červeně) je 
proto umístěn na podélné ose s počátkem v geometrickém středu vzorku, přičemž tento geometrický 
střed (0,0,0) je, vzhledem k dokonalé symetrii, považován za nehybný ve směru r i �. Body na ose � 
se díky této symetrii také nemohou posunout ve směru r.  

Rozměry modelovaného fragmentu jsou naznačeny na schématech 137 a 139. Tloušťka fragmentu 
odpovídá tloušťce vzorku použité při experimentu. To znamená tloušťku 6mm pro stěrky a 10mm pro 
cementovou HNM. Délka fragmentu je, ve srovnání s délkou měřícího ramena, zkrácena na 20mm. 
Nastavení okrajových podmínek v softwaru GID a ve výpočtovém kódu totiž rozlišuje pouze plné 
mechanické spojení dvou vrstev anebo volné klouzání dvou vrstev po sobě s nulovým třením. 
Z tohoto důvodu nemohl být při modelování uvažován experimentálně stanovený průběh relativního 
přetvoření na rameni od geometrického středu a je proto uvažován lineární průběh chování viz 
schéma 101 a kapitola 5.6.5. 

 
 

Obrázek 136: Schéma geometrie reálného 
experimentálního vzorku při metodě rozlivu směsi 

v tenké vrstvě 

Obrázek 137: Schéma modelovaného fragmentu 

 

Obrázek 138: Schéma okrajových podmínek – uvažované 
transportní jevy na hranicích modelovaného fragmentu 

Obrázek 139: Schéma označení hranic, 
rozměry modelovaného fragmentu a 

umístění mechanických vazeb 
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Z hlediska geometrie je tedy na modelovaný problém pohlíženo jako na 2D úlohu a fragment je 
zasazen do desky, která je ve směru osy � považována za nekonečnou. Je zde zohledněno položení 
modelované směsi na vodorovnou kovovou podložku a zároveň volný horní povrch.  

Definice okrajových podmínek vychází, stejně tak jako geometrie modelovaného fragmentu 
z podmínek praktických experimentů měření objemových změn metodou rozlivu v tenké vrstvě. 
Během prvních pokusů o modelování bylo hledáno takové uspořádání, které by co nejvěrněji 
odpovídalo realitě. Schéma na obrázku 138 zobrazuje uvažované transportní jevy a mechanické vazby 
na hranicích modelovaného fragmentu. Definice těchto jevů a podmínek a hodnoty použitých 
přestupových součinitelů jsou uvedeny v následujícím textu.  

Okrajové podmínky pro tlak plynu 

Na všech hranicích A, B, C a D podle schémat 138 a 139 je definován přístup k atmosférickému tlaku 
o hodnotě 101325 Pa pomocí podmínky I. typu. 

Okrajové podmínky pro kapilární tlak 

Na hranici A je definována přestupová podmínky III. typu se součinitelem transportu hmoty �3 = 
0,003 m.s-1 do okolního vzduchu s konstantní relativní vlhkostí (). Relativní vlhkost vzduchu byla 
měněna podle podmínek modelovaného experimentu a to v hodnotách 40, 50, 55, 60 a 100%. Na 
ostatních hranicích je přestup vodní páry blokován plastovou fólií, proto nebyla žádná podmínka 
aplikována. 

Okrajové podmínky pro šíření tepla 

Na hranici A je definována podmínka III. typu pro přestup tepla do vzduchu o teplotě 25°C pro stěrky 
a 20°C pro HNM, vždy se součinitelem přestupu tepla ℎÔ = 8 W.m-2.K-1. Na hranicích C a D pokračuje 
dále simulovaný materiál, proto nebyla žádná podmínka aplikována. Na spodní hranici B, která je v 
kontaktu s kovovou nosnou podložkou, bylo odvádění tepla řešeno speciálním způsobem. Aby byl 
řádně simulován průběh teploty směsi, musel být vyřešen odvod hydratačního do podkladu. Proto 
byla těsně nad hranící B vytvořena tenká vrstva modifikovaného materiálu. Této tenké vrstvě byla 
přidělena tepelná kapacita odpovídající kapacitě reálné podkladní kovové desky. Mezi normálním 
hydratujícím materiálem a tenkou modifikovanou vrstvou se odehrávalo vedení a pojímání tepla 
řešené v rámci diferenciálních rovnic výpočtového kódu. Na hranici B byla poté definována navíc 
stejná podmínka pro přestup tepla jako na hranici A, pro simulování přestupu tepla z podkladní desky 
do vzduchu, který se pod ní reálně nacházel.  

Okrajové podmínky deformací 

V počátku souřadnic 0,0 bylo podmínkou I. typu zabráněno jakýmkoliv posunům ve směru r i �. A 
dále bylo zabráněno horizontálnímu posunu ve směru r na svislé ose symetrie tak, jak je naznačeno 
na schématu 139. Všechny ostatní uzly neměly blokován posun, proto aby model odpovídal reálným 
podmínkám volného smrštění při experimentech.  

7.5 Použitelnost modelu pro cementové malty 

Tato kapitola popisuje ověření použitelnosti modelu primárně vytvořeného pro modelování chování 
betonu k provedení výpočtových simulací objemových změn cementové malty HNM. Vlastní model 
nebyl v tomto případě nijak modifikován. Došlo pouze k přepsání vstupních materiálových parametrů 
typických pro konstrukční beton materiálovými parametry stanovenými pro cementovou maltu HNM. 

Toto ověření použitelnosti bylo provedeno simulováním chování cementové malty při hydrataci v 
celkem čtyřech typech okrajových vlhkostních podmínek za konstantní teploty okolí 20°C: 

A) „HNM RH=100%“ - malta s volným horním povrchem hydratující v podmínkách 100% relativní 
vlhkosti vzduchu s vyloučením proudění vzduchu, 
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B) „HNM RH=55%“ malta s volným horním povrchem hydratující v podmínkách 55% relativní vlhkosti 
vzduchu s vyloučením proudění vzduchu, 

C) „HNM proudění“ - malta s volným horním povrchem hydratující v podmínkách 55% relativní 
vlhkosti vzduchu vystavená větru o rychlosti 9 km/hod (součinitel transportu hmoty navýšen na 
hodnotu �3=0,009 m.s-1), 

D) „HNM adiab., utěsněno“ - malta s povrchem utěsněným fólií a zaizolovaným vrstvou 10mm PP 
(zcela zrušen přestup tepla a vodní páry do okolí na horním povrchu). 

Ve všech případech byly jako počáteční podmínky nastaveny následovně: ve všech uzlech teplota 
20°C a normální atmosférický tlak, počáteční stupeň hydratace Γ4X7<= 0,05 a počáteční kapilární tlak 

1,3 MPa, což odpovídá přibližně (3 = 99%. Nebyly vynuceny žádné počáteční posuny. 

Výsledky modelování totálního relativního horizontálního přetvoření pro případ A a B jsou zobrazeny 
v grafu 140. V případě A (() = 100%) se velmi dobře shodují průběhy numerické i experimentální. 
Model nereaguje pouze na projevy sedání a pohlcení části odmísené vody v čase cca 6hodin. 
V případě B, tedy malty hydratující při () = 55% jsou průběhy numerického relativního přetvoření a 
experimentální průběh také velice shodné. Model opět nereaguje na mírný projev plastického 
smrštění v době 3 až 6 hodin. Druhý výrazný nárůst smrštění není přesně modelem vykreslen, což je 
pravděpodobně dáno ne zcela odpovídajícím tvarem aproximace desorpční křivky. Nicméně výsledná 
velikost totálního relativního přetvoření v čase 48 hodin je prakticky naprosto shodná.  

 

Obrázek 140: Srovnání numerických a experimentálních průběhů totálních relativních horizontálních přetvoření 
malty HNM v případech okrajových podmínek A a B 

Vysokou úroveň shody dokazují i průběhy teplot směsi a množství vypařené záměsové vody 
vypočítané pro případ B. Směs při experimentu vykazovala počáteční podchlazení cca 2°C pod úroveň 
teploty vzduchu vlivem výparu vody z povrchu. Po cca 48 hodinách došlo k opětovnému vyrovnání 
teplot směsi a vzduchu. Na obrázku 141 lze pozorovat kvantitativní i kvalitativní shodu numericky 
stanoveného průběhu teplot s experimentálním průběhem. Stejně tak lze pozorovat velmi těsnou 
podobnost v množství vypařené vody. Po dobu cca 18 jsou oba průběhy lineární a později se 
začínající shodně zakřivovat. Směs během 48 hodin ztratila výparem 69% z množství své nadávkované 
záměsové vody. Numerický byla tato ztráta stanovena jako 73%.  
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Obrázek 141: Srovnání numerických a experimentálních průběhů teploty směsi a ztráty záměsové vody výparem 
malty HNM v případě okrajových podmínek B 

Graf na obrázku 142 zobrazuje výsledky numerického modelování totálních relativních přetvoření pro 
případy C a D. V případě hydratace malty vystavené zvýšenému vysychání vlivem intenzivního 
proudění vzduchu můžeme na experimentálním průběhu pozorovat velmi silný projev plastického 
smrštění až na hodnotu cca 6mm/m. K tomuto smrštění došlo ještě v čerstvém stavu v čase mezi 0 až 
4,5 hodinou. Jedná se tedy o dobu otevřeného času a dobu tuhnutí. V případě experimentálního 
průběhu přetvoření utěsněné malty došlo vlivem pohlcení veškeré a nulového výparu k počátečnímu 
na bobtnání o cca 1mm/m. Toto bobtnání je navíc umocněno termální expanzí. K hlavnímu nárůstu 
objemu došlo, stejně jako v případě C, v čerstvém stavu do doby konce tuhnutí. Numerické průběhy 
relativního přetvoření pro oba případy odpovídají, ovšem až od doby konce tuhnutí, tedy cca od doby 
6 hodin. Na výrazné zisky či ztrátu vody v čerstvém stavu model adekvátně nereaguje.  

 

Obrázek 142: Srovnání numerických a experimentálních průběhů totálních relativních horizontálních přetvoření 
malty HNM v případech okrajových podmínek C a D 

Závěrem tohoto ověření použitelnosti modelu pro simulaci relativního přetvoření cementové malty 
lze konstatovat, že pro případy, které neobsahují nadměrné ztrátu vody v čerstvém stavu a rané 
bobtnání, poskytuje model velmi přesné výsledky. Shodují se jak průběhy totálních relativních 
přetvoření, tak průběhy teplot směsi a množství vypařené vody. Odehraje-li se objemová změna 
během čerstvého stavu nebo při procesu tuhnutí model není schopen tuto změnu postihnout. Jedná 
o projevy příliš intenzivního plastického smrštění a zisku vlhkosti prostřednictvím kontaktu 
s kapalnou vodou, přičemž pohlcení odmísené vody lze za takovýto kontakt považovat. Pro 
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portlandský cement může být za předěl doby tuhnutí a doby tvrdnutí považován stupeň hydratace 
v rozsahu Γ4X7< = 0,2~0,3 při teplotě 20°C. 

Pro modelování objemových změn cementové malty již od čerstvého stavu je tedy model podmíněně 
použitelný. V případě samonivelačních stěrek, tedy hmot s cílenou počáteční produkcí ettringitu by, 
podle [Odler, 2000], mělo docházet k hlavní produkci ettringitu až po ukončení tuhnutí viz kapitola 
1.2.3. Je-li tato podmínka splněna, nastane signifikantní makroskopická expanze, která zajistí 
kompenzaci následného smršťování vysycháním. Vzhledem k tomuto chování lze předpokládat 
použitelnost modelu i pro samonivelační stěrky, neboť by k jejich hlavním objemovým změnám mělo 
docházet až v době vytvoření počátku pevného skeletu, tedy v době, ve které již model správně řeší 
vnitřní síly a přetvoření.  

7.6 Modelování samonivelačních stěrek 

Jako experimentální data relativních přetvoření samonivelačních stěrek, která byla numericky 
modelována, byly použity průběhy přetvoření stěrek st I, st II a st III uvedené v grafech 114, 115 a 116 
v kapitole 6.4.1. Jak již bylo zmíněno, stěrka st IV byla z modelování vyloučena a to hned ze tří 
důvodů. Jednak byla potvrzena její nízká trvanlivost. Dále vykazuje zcela odlišný průběh objemových 
změn ve srovnání s ostatními stěrkami, což je pravděpodobně dáno chemicky odlišným charakterem 
její hydratační reakce. A také byla, během její hydratace v podmínkách nasyceného vzduchu, zjištěna 
neukončená a stále výrazná expanze ještě v době jednoho týdne. Tato dlouhodobá a špatně 
kontrolovatelná expanze jí činí nepoužitelnou pro praktické aplikace.  

V případě modelování objemových změn samonivelačních stěrek již nepostačovalo pouhé zaměnění 
materiálových charakteristik betonu za charakteristiky stěrek. Zde již bylo nutné modifikovat 
výpočtový kód a definovat novou funkční závislost pro velikost a průběh relativního přetvoření 
způsobeného počáteční expanzí ettringitu. Následující kapitola popisuje právě tuto funkci a také 
prezentuje celkový přístup.  

7.6.1 Modifikace modelu pro modelování samonivelačních stěrek  

Modelování totálního relativního horizontálního přetvoření je koncipováno jako zjednodušený 
fenomenologický přístup. Je uvažován vliv pouze dvou hlavních protichůdných mechanizmů 
objemových změn. Jedná se o chemickou expanzi způsobenou počáteční krystalizací ettringitu a 
smrštění působící zvýšení hodnoty kapilárního tlaku, tedy smrštění vysycháním a autogenní smrštění. 
Smrštění vysycháním je modelováno standardním způsobem uvedeným v kapitole 4.2.4.3. Vliv 
autogenního smrštění je umocněn zvýšením koeficientu obsahu nevypařitelné vody z hodnoty $M = 0,23 na hodnotu $M = 0,68. Tento koeficient způsobuje intenzivnější projev samovysoušení a 
tím zvyšuje příspěvek autogenního smršťování k celkové hodnotě smrštění. 

Ve stávajícím modelu betonu je aktuální velikost chemického relativního přetvoření ,3456 uvažována 
podle vztahu 91. Výsledná hodnota chemického přetvoření plně vyzrálého materiálu �3456 je 
násobena aktuálním stupněm hydratace. V tomto případě se vlastně jedná o makroskopicky 
měřitelné smrštění způsobené sníženým objemem produktů ve srovnání s objemem reaktantů.  

 ,3456 = �3456	Γ4X7< (91) 

Součást efektu chemického smrštění, které působí nárůst vnitřní kumulativní pórovitosti, se v modelu 
neprojevuje v hodnotě chemického relativního přetvoření, ale ve zpomalení snižování celkové 
pórovitosti |. 

Pro modelování stěrek je nutné rovnici 91 nahradit popisem závislosti celkového chemického 
přetvoření ,3456 na stupni hydratace takovým, který by vyjadřoval expanzi spojenou s produkcí 
primárního ettringitu. Jako první byly testovány lineární a exponenciální formulace podle rovnic 92 a 
93:  

 ,3456 =	�511<	Γ4X7< (92) 
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 ,3456 = 1− expZ−�511<	Γ4X7<[ (93) 

Veličina značená jako �511< představuje maximální relativní horizontální přetvoření naměřené 
experimentálně v podmínkách, ve kterých je při hydrataci stěrky eliminováno smrštění vysycháním a 
teplotní změny. To znamená v podmínkách 100% relativní vlhkosti vzduchu a konstantní teploty 
okolí. S těmito formulacemi však nebylo dosaženo uspokojivých výsledků, neboť neodpovídají 
charakteristickým průběhům relativního expanzního přetvoření stěrek zobrazených v grafu 144.  

Průběh relativního expanzivního přetvoření způsobeného vznikem ettringitu a expanzí sádry 
v hydratujících samonivelačních podlahových materiálech nejvíce odpovídá průběhu modifikované a 
normalizované křivky arkus tangens a to pro všechny modelované stěrky st I, st II i st III. Byla proto 
navržena funkce, která by umožňovala definování začátku a konce expanze a změnu sklonu 
(intenzity) expanze. Tato funkce dává hodnoty v intervalu od 0 do 1 a s její pomocí je následně 
vynásobena hodnota maximálního relativního přetvoření �511< získaného z dilatometrických 
experimentů daného materiálu. Tato měření jsou chemickému expanznímu přetvoření přibližně 
odpovídající, neboť probíhala prakticky izotermicky a bez možnosti ztráty vody ze vzorku. 

Navrženou funkci lze zapsat pomocí vztahu 94. Tyto vztahy v podstatě popisují celkové chemické 
přetvoření tak, že před koncem tuhnutí je nulové, mezi koncem tuhnutí a dobou spotřebování všech 
síranů pro vznik ettringitu probíhá expanze podle modifikované funkce arkus tangens. Po využití 
všech síranů je celkové relativní chemické přetvoření rovno maximální experimentálně stanovené 
hodnotě �511< a dále se nemění. 

 když	Γ4X7< ≤	Γ4X7<,;1)<1:	,3456 = 0	; 

(94) 

 když	Γ4X7<,;1)<1 < Γ4X7< < Γ4X7<,5M7:	 

 ,3456 = �511< 	
ü
ýþarctg�−® ²0,5 − Γ4X7< − Γ4X7<,;1)<1Γ4X7<,5M7 − Γ4X7<,;1)<1´�+ arctg0,5®�

2	arctg0,5®�
�
�� ; 

 když	Γ4X7< ≥ 	 Γ4X7<,5M7:	,3456 = �511<	 
Veličina Γ4X7<,;1)<1 představuje stupeň hydratace definující počátek expanze ettringitu, který je určen 

z experimentu při 100% relativní vlhkosti. Tento parametr je silně ovlivněn dávkou a typem retardéru 
tuhnutí. Počátek expanze je také velmi úzce spojen s koncem tuhnutí směsi. Veličina Γ4X7<,5M7 

představuje stupeň hydratace na konci expanze ettringitu. Je také určen ze zmíněného experimentu a 
přibližně odpovídá době spotřebování všech zdrojů síranů pro produkci ettringitu. Parametr ®	je 
konstanta určená pro kontrolu sklonu aproximační křivky. 

Graf na obrázku 143 zobrazuje ukázku aproximace experimentálních data expanze stěrky pomocí 

výše popsané funkce. Jsou zde naznačeny všechny čtyři parametry Z�511<, Γ4X7<,;1)<1, Γ4X7<,5M7, ®[, 

které je nutno definovat pro každou konkrétní modelovanou samonivelační stěrku. 



Modelování objemových změn expanzních stěrek a cementových malt 

 

 

Ing. Jaroslav Nováček 2013  144  

 

Obrázek 143: Aproximace experimentálního průběhu expanze samonivelační stěrky při relativní vlhkosti 100% 
pomocí nově navržené expanzní funkce 

7.6.2 Stanovení parametrů expanzní funkce pro modelované stěrky 

Stanovení parametrů expanzní funkce pro každou z modelovaných stěrek bylo docíleno ve čtyřech 
krocích. Nejprve bylo provedeno již zmíněné měření totálního relativního horizontálního přetvoření 
při konstantní teplotě okolí =)=25°C v prostředí 100% relativní vlhkosti vytvořené v interiéru 
klimatizačního boxu. Průběhy této ideální expanze pro stěrky st I až st III jsou zobrazeny v grafu na 
obrázku 144. V druhém kroku byly pomocí výpočtového kódu modelu vyčísleny průběhy stupně 
hydratace pro tyto stěrky. Výpočet byl proveden nemodifikovaným kódem na geometrii popsané 
v kapitole 7.4 s uvažováním podmínek přestupu tepla do vzduchu o teplotě =)=25°C, relativní vlhkosti 
100% při přestupovém součiniteli transportu hmoty �3=0,003 m.s-1. Vypočítané průběhy jsou 
zobrazeny v grafu 145.  

  

Obrázek 144: Experimentální průběhy expanzí 
stěrek st I, st II a st III v podmínkách 100% 
relativní vlhkosti vzduchu a teploty 25°C 

Obrázek 145: Numerické průběhy stupně hydratace stěrek st 
I, st II a st III vypočítané pro podmínky 100% relativní vlhkosti 
vzduchu a teplotu 25°C  

Ve třetím kroku byly křivky totálních relativních přetvoření vyjádřeny v závislosti na stupni hydratace. 
Získané výsledné průběhy jsou zobrazeny v grafu na obrázku 146. U všech stěrek patrný podobný 
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průběh expanze, který začíná pozvolným náběhem, poté nárůstem o přibližně konstantním sklonu a 
následně opět pozvolným ukončením expanze a ustálením přibližně na dosaženém maximu.  

 

Obrázek 146: Průběhy totálních relativních přetvoření při hydrataci v 100% vlhkosti v závislosti na stupni 
hydratace pro stěrky st I, st II a st III 

Ve čtvrtém kroku byly výše zobrazené průběhy aproximovány navrženou expanzí funkcí a byly 
obdrženy pro každou stěrku parametry expanze uvedené v tabulce 33. 

Tabulka 33: Parametry expanzí funkce pro stěrky st I, st II a st III (všechny parametry jsou bezrozměrné)  

stěrka ��ßßi �fghi,ðßáiß �fghi,�dh  	 

st I 0,0009 0,42 1,00 4,0 

st II 0,0015 0,68 0,91 4,0 

st III 0,0038 0,33 0,80 12,0 

7.6.3 Výsledky modelování samonivelačních stěrek  

Vlastní modelování průběhů totálních relativních přetvoření proběhlo již s pomocí modifikovaného 
kódu s použitím výše stanovených parametrů expanzní funkce. Modelovány byly průběhy totálních 
relativních přetvoření stěrek st I, st II a st III uvedených v grafech 114 až 116 v kapitole 6.4.1. 
Okrajové podmínky použité pro modelování jsou popsány v kapitole 7.4. Počáteční podmínky byly 
voleny podobně jako v případě cementové malty. To znamená ve všech uzlech teplota 25°C a 
normální atmosférický tlak, počáteční stupeň hydratace Γ4X7<= 0,05 a počáteční kapilární tlak 1,3 

MPa, což odpovídá přibližně (3 = 99%. Nebyly vynuceny žádné počáteční posuny.  

Výsledky pro stěrku st I hydratující v prostředí () = 50% jsou zobrazeny v grafu 147. Během 
experimentu stěrka vykázala velmi mírné počáteční smrštění v čerstvém stavu následované expanzí 
na hodnotu 0,5mm/m. Následovalo smrštění vysycháním a autogenním smrštěním o 1mm/m. Po 
24hodninách výpar ustává a stěrka začíná znovu expandovat, až téměř dosahuje původní nulové 
hodnoty přetvoření. Modelovaný průběh dosahuje přibližně stejné hodnoty expanze i částečného 
smrštění, ovšem na pokračující kompenzaci smrštění již nereaguje. 
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Obrázek 147: Výsledky modelování totálního relativního přetvoření stěrky st I pro podmínky (z  = 50% 

Výsledky pro stěrku st II hydratující v prostředích () = 40 a 60% jsou zobrazeny v grafu 148. 
V podmínkách 60% relativní vlhkosti stěrka opožděně expanduje na hodnotu 0,4mm/m a poté 
podléhá smrštění vysycháním na hodnotu 1mm/m v době 30hodin. Modelovaný průběh toto 
relativní přetvoření velmi přesně kopíruje. V prostředí () = 40% se stěrka výrazně smršťuje 
s prakticky potlačeným projevem expanze. Modelovaný průběh odpovídá směrem i tvarem nicméně 
velikost smrštění je výpočtem podhodnocená.  

 

Obrázek 148: Výsledky modelování totálního relativního přetvoření stěrky st II pro podmínky (z  = 40 a 60% 

Výsledky pro stěrku st III hydratující v prostředích () = 40 a 60% jsou zobrazeny v grafu 149. Stěrka st 
III vykázala v podstatě chování blízké stěrce st II, pouze s výrazně vyšší hodnotou počáteční expanze. 
A stejně jako v případě st II je smrštění při () = 40% výpočtem podhodnoceno. 
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Obrázek 149: Výsledky modelování totálního relativního přetvoření stěrky st III pro podmínky (z  = 40 a 60% 

7.6.4 Diskuze výsledků modelování samonivelačních stěrek 

Z výše prezentovaných výsledků modelování totálních relativních horizontálních přetvoření 
samonivelačních stěrek lze vyvodit následující závěry. 

Numericky stanovená přetvoření při nižších relativních vlhkostech jsou co do velikosti podhodnocená. 
To může být způsobeno tím, že tvar desorpční křivky ne zcela přesně popisuje nárůst kapilárního 
tlaku vlivem vysoušení. Vzhledem k tomu, že velikost kapilárního tlaku působícího smrštění je podle 
vztahu 70 násobena Biotovým koeficientem « a také zlomkovým poměrem plochy skeletu, který je 
v kontaktu s vodou »;N;, je pravděpodobné že právě tyto parametry se mohou významně 
spolupodílet na výsledné velikosti výsledku smrštění. 

Použitý zjednodušený přístup k modelování expanze založený na jejím průběhu v ideálních 
ošetřovacích podmínkách samozřejmě také vnáší jisté nepřesnosti do numerických výsledků. Po 
odeznění hlavního vysychacího smrštění po výparu hlavní části volné vody zřejmě může docházet 
k opětovnému převážení a pokračování expanze. Tento jev není ve zjednodušeném přístupu 
uvažován. 

Třetím možným vlivem je působení creepu od vnitřních sil vzniklých expanzní ettringitu, které není, 
ve zde prezentovaném zjednodušeném přístupu, uvažováno.  

Výše uvedené vlivy by ke svému ošetření vyžadovaly sofistikovaná a časově náročná experimentální 
ověření a dále daleko hlubší zásahy do stávajícího modelu autorů Gawin, Pesavento, Schrefler. 
Ovšem ošetření těchto vlivů přesahuje rámec zadání této disertační práce.  

Nicméně s pomocí výše navrženého zjednodušeného přístupu lze s vysokou přesností podchytit 
velikost počáteční expanze a je dosaženo dobré shody experimentálních a numerických průběhů při 
modelování smrštění samonivelačních stěrek při vyšších relativních vlhkostech vzduchu.  
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8 Shrnutí a analýza chování zkoumaných materiálů v počátečních 
fázích hydratace 

Tato kapitola předkládá analýzu počátečních objemových změn, které jsou dány do souvislosti 
s průběhem ostatních veličin, které byly zjištěny buďto přímým měřením jako výstup z nově 
vytvořeného komplexního systému pro sledování objemových změn, anebo byly tyto veličiny získány 
pomocí numerického modelování s využitím modelu autorů Gawin, Pesavento , Schrefler. Analýza je 
provedena pro cementovou maltu HNM a samonivelační stěrky st I, st II a st III. Závěrem této kapitoly 
je prezentován poster, který názorně popisuje rozdíly mezi chováním a působením objemových změn 
v případě samonivelačních cementových stěrek a malty na bázi portlandského cementu. 

8.1 Analýza chování cementové malty  

  

 

  

Obrázek 150: Výstup z komplexního systému pro sledování objemových změn hydratujících směsí – 
experimentální průběhy a snímky pro cementovou maltu HNM hydratující v podmínkách =z=21°C, (z=55% 
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Obrázek 150 představuje data získaná při hydrataci cementové malty HNM o tloušťce vrstvy 10mm 
v klimatických podmínkách =)=21°C, ()=55%, >?=0km/h. Komplexním systémem pro sledování 
objemových změn byl pořízen záznam vertikálních a horizontálních posunů směsi, teploty směsi a 
byla snímána ztráta záměsové vody výparem. V grafu na obrázku 150 je také přidán normalizovaný 
průběh vývinu hydratačního tepla cementem CEM I 42,5 R pořízený paralelně pomocí izotermického 
kalorimetru TAM air při teplotě 20°C. Na obrázku 150 jsou zobrazeny snímky povrchu malty v čase 0, 
3, 12, 30 hodin, které pocházejí z kontinuálního časosběrného videa. Chování malty od jejího uložení 
do doby jednoho týdne lze popsat následovně.  

Během prvních tří hodin probíhá indukční stádium hydratace. Dochází k chemickému smrštění, které 
se projevuje zejména vertikálním sednutím o velikosti 12,4mm/m. Vývin hydratačního tepla je 
minimální a dochází proto k podchlazení směsi o téměř 2°C vzhledem k teplotě vzduchu vlivem 
odparu vody z povrchu malty. Povrch malty je hladký díky přítomnosti hladiny odmísené vody. Mezi 
třetí a šestou hodinou startuje hlavní výdej hydratačního tepla, což je doprovázeno ukončením sedání 
a začátkem samozahřívání směsi. Kolem třetí hodiny nastává počátek tuhnutí a kolem páté hodiny je 
tuhnutí ukončeno. Intenzita výparu z povrchu směsi je konstantní až do doby okolo 15 hodiny a ztráty 
přibližně 50% záměsové vody, což v tomto případě znamená snížení relativní vlhkosti v pórech pod 
úroveň 90% (viz graf 152). V této době také začíná výrazný projev horizontálního smrštění a trvá až 
do 33 hodiny. Smrštění velmi těšně koresponduje s průběhem desorpční křivky, jejíž průběh se 
v oblasti kolem 90% relativní vlhkosti začíná stávat více vodorovným (viz graf 134). Společně 
s horizontálním smrštěním na úroveň 1mm/m nastává vertikální zdvih směsi o přibližně 35mm/m. 

Na snímcích z časosběrného videa můžeme ve 3 hodinách pozorovat zvrásnění povrchu vlivem 
pohlcení odmísené vody, v této době je povrch viditelně vlhký. Ve 12 hodinách směs pozvolna 
vysychá a ve 30 hodinách je zobrazena již světlešedá vzduchosuchá silně hydratovaná směs.  

Graf na obrázku 151 zobrazuje srovnání totálního relativního přetvoření získaného experimentálně a 
numericky stanoveného pomocí modelu autorů Gawin, Pesavento, Schrefler, přičemž je dosaženo 
velmi těsné shody již od doby uložení až po dobu jednoho týdne, kdy bylo měření ukončeno. Graf 
dále zachycuje průběhy jednotlivých složek totálního relativního přetvoření stanovené numericky. 

 

Obrázek 151: Srovnání dlouhodobého průběhu numerického a experimentálního stanovení totálního relativního 
přetvoření cementové malty HNM a numerické průběhy složek totálního relativního přetvoření 

Nejmenší příspěvek k totálnímu přetvoření má teplotní přetvoření, které reaguje pouze na počáteční 
podchlazení výparem v prvních 24 hodinách. Maximum teplotního smrštění dosahuje řádu pouze 
jednotek až desítek mikrometrů na metr. Výrazněji se již projevuje chemické smrštění, které ovšem 
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změny vnějších rozměrů vzorku ovlivňuje pouze v prvních 24 hodinách. Chemické smrštění se 
odehrává po celou dobu průběhu hydratační reakce, ale po 24 hodinách je jeho vliv na vnější změnu 
rozměrů omezen zvyšující se mechanické tuhosti malty a projevuje se již převážně nárůstem vnitřní 
pórovitosti. Hlavní složkou totálního relativního přetvoření je mechanické přetvoření způsobené 
nárůstem kapilárního tlaku vlivem výparu a samovysoušení pórového systému. Tato složka tedy 
zahrnuje smrštění vysycháním a autogenní smrštění. Konec hlavního účinku a nárůstu mechanického 
přetvoření plně koresponduje s ukončením výparu v přibližně 48 hodinách. V tomto čase také dochází 
k vyrovnání relativní vlhkosti vzduchu v pórovém systému s relativní vlhkosti vzduchu okolí (obrázek 
152.)  

 

Obrázek 152: Numerické průběhy totálního relativního přetvoření, stupně hydratace, relativní vlhkosti vzduchu 
v pórech a ztráty vody výparem pro cementovou maltu HNM 

Po vyrovnání relativních vlhkostí je hlavním přispívatelem k totálnímu horizontálnímu přetvoření jev 
vysychacího creepu, který způsobuje dlouhodobé pozvolné zvyšování celkového smrštění. Nárůst 
stupně hydratace je v prvních 24 hodinách velmi strmý a směs dosahuje hodnoty Γ4X7<=0,5. Ovšem 

díky výrazné ztrátě záměsové vody výparem a snížení relativní vlhkosti vzduchu v pórech pod 
hodnotu (3=70% dochází ke značnému zpomalení hydratace a po týdnu ve směsi zhydratuje pouze 
dalších 10% cementu. 

8.2 Analýza raného chování stěrek st I, st II a st III 

V případě samonivelačních stěrek dochází během otevřeného času k realizaci výrazných 
samonivelačních horizontálních pohybů a k mírnému vertikálnímu sedání. V této době je hydratační 
reakce bržděná retardérem tuhnutí, proto nedochází ani k vývinu hydratačního tepla. Po rozpuštění 
brzdných sloučenin nastává velmi rychlé tuhnutí a k, dalšími aditivy akcelerovanému, tvrdnutí. Pro 
cementové samonivelační stěrky je charakteristické, že vlastní rozměrová expanze proběhne až na po 
počátku tuhnutí, přičemž nastartování expanze je doprovázeno maximálním vrcholem teploty směsi 
korespondujícím s vrcholem výdeje hydratačního tepla (viz grafy na obrázcích 153 a 154). Při 
dosažení vrcholu expanze dojde k převážení sil samovysychání a smrštění vysycháním. V této době 
má směs již teplotu okolního vzduchu a k výdeji hydratačního tepla dochází jen v omezené a pozvolna 
slábnoucí míře. Lze tvrdit, s ohledem na výsledky získané ve studii [Evju, Hansen, 2000], že v této 
době již nedochází ke vzniku ettringitu, ale k růstu zplodin normální hydratace hlinitanového, 
případně portlandského cementu.  

Pomocí techniky časosběrného snímání povrchu směsí při hydrataci bylo možné u všech 
samonivelačních stěrek identifikovat 3 charakteristické události, jejichž časové rozložení velmi těsně 
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koresponduje s průběhem objemových změn a teploty směsi, respektive s intenzitou výdeje 
hydratačního tepla.  

Bod značený jako „KS“ (konec samonivelace) představuje dobu ukončení samonivelačních pohybů. 
V bodě „KS“ je tudíž ukončen otevřený čas a zároveň tato doba přesně koresponduje se zastavením 
procesu vertikálního sedání. Lze tvrdit, že v blízkosti bodu „KS“ se nachází počátek tuhnutí směsi, což 
potvrzuje nastartování procesu samozahřívání směsi, který je způsoben začátkem intenzivního výdeje 
hydratačního tepla.  

Bod označený jako „PV“ (pohlcení vody) je doba, ve které dochází k velmi prudkému, pouze několik 
jednotek až desítek sekund trvajícímu, pohlcení odmísené povrchové vody do masy stěrky. Tento bod 
pravděpodobně představuje konec tuhnutí, přičemž ihned po době označené „PV“ nastává primární 
ettringitová expanze. Zároveň je v tomto bodě dosaženo maxima teploty směsi i intenzity výdeje 
hydratačního tepla.  

Bod „VP“ (vyschnutí povrchu) označuje čas vizuálního vyschnutí povrchu směsi, přičemž tato doba 
odpovídá ukončení horizontální expanze a nástupu smršťování. U všech tří analyzovaných stěrek 
nastal bod VP při ztrátě 20 až 25% z množství záměsové vody. Celkově pak v případě stěrek dochází 
ke ztrátě 42 až 48% množství záměsové vody výparem. 

Všechny uvedené souvislosti bodů KS, PV a VP byly opakovaně pozorovatelné u stěrek st I, st II i st III 
při všech úrovních relativní vlhkosti okolí, s výjimkou určení bodu „VP“ při hydrataci stěrek ve 100% 
relativní vlhkosti. V tomto případě nebylo samozřejmě možné dobu vyschnutí povrchu určit. 

Jako doklad výše popsaného jsou zde zobrazeny výstupy z komplexního systému pro sledování 
objemových změn pro stěrku st I hydratující v podmínkách =)=25°C, ()=50%, >?=0km/h a pro stěrku 
st III hydratující v podmínkách =)=25°C, ()=60%, >?=0km/h. Graf pro stěrku st II je vynechán, neboť je 
principiálně totožný s grafem stěrky st III, pouze s rozdílem posunu vrcholu expanze do doby 9 hodin.  

 

Obrázek 153: Výstup z komplexního systému pro sledování objemových změn hydratujících směsí – 
experimentální průběhy stěrku st I hydratující v podmínkách =z=25°C, (z=50% 

Teploty jsou v grafech 153 a 154 zobrazeny normalizovaně. V případě stěrky st I se směs zahřála o 
přibližně 3°C nad teplotu vzduchu. V případech stěrek st II a st III došlo k samozahřívání směsí o 1 až 
1,5°C. Průběhy vývoje stupně hydratace pro jednotlivé stěrky za daných klimatických podmínek jsou 
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zobrazeny v grafu 145. Nejstrmější nárůsty stupně hydratace byly u všech stěrek numericky 
vypočteny právě do dosažení bodů „VP“.  

 

Obrázek 154: Výstup z komplexního systému pro sledování objemových změn hydratujících směsí – 
experimentální průběhy stěrku st I hydratující v podmínkách =z=25°C, (z=50% 

8.3 Srovnání chování cementové malty a samonivelační cementové stěrky  
Následující schéma na obrázku 155 nabízí srovnání v chování malty pojené dominantně portlandským 
cementem a cementové samonivelační stěrky s důrazem na rozdělení působení jednotlivých typů 
objemových změn v daných fázích hydratace těchto materiálů. Jevy popsané ve schématu na obrázku 
155 platí pro samonivelační stěrky s kompenzací smrštění pomocí expanze primárního ettringitu a 
pro pasty a malty na bázi portlandského cementu a jeho modifikací vysokopecní struskou. Pro výše 
uvedené materiály je uvažováno uložení při teplotě 20 až 25°C, relativní vlhkosti vzduchu 40 až 60 % 
a rychlosti proudění vzduchu do 1 m.s-1 po dobu do dosažení vyzrálého stavu.  
Materiál je aplikován v tenké vodorovné vrstvě o velké ploše na nesavém podkladu a jeho horním 
povrchem nastává přestup tepla a vodní páry do vzduchu. Materiál je uložen do vrstvy ihned po 
záměsi, a není na něj po zatvrdnutí aplikováno vnější zatížení. Při změně podmínek vlhkostní výměny 
s okolím či při provádění vlhkostního ošetřování bylo nutno předefinovat rozložení objemových změn 
ve schématu. Při výrazné změně teploty kladným i záporným směrem by došlo k posunům počátků i 
konců tuhnutí a také ke změně průběhu a výsledných hodnot mechanických pevností.  
Časové osy a osy tuhosti-pevnosti tudíž nejsou striktně dané, jedná se o orientační schéma. Skutečná 
měřítka těchto os jsou silně závislá na okrajových podmínkách hydratace, zejména na teplotě a dále 
je samozřejmě ovlivňuje obsah retardérů, akcelerátorů a vodní součinitel směsi. 

Zkoumané samonivelační cementové stěrky vykazují otevřený čas přibližně 30 až 40 min. Doba 
tuhnutí trvá v rozmezí 1 až 2 hodin. Z měření provedených v rámci [Macháňová, 2012] plyne, že po 
jednom dni dosahují stěrky v průměru 55% svých 28denních mechanických pevností, po 14 dnech 
dosahují 90% svých 28 denních pevností. Pochůznosti cementových stěrek je obvykle dosaženo po 3 
až 6 hodinách [Štenko, 2012]. V případě materiálů na bázi CEM I lze uvažovat vývoj mechanických 
pevností podle rovnice 84. Ovšem v případě samonivelačních stěrek to možné není, neboť v každém 
stádiu hydratace dochází ke vzniku jiných hydratačních zplodin s jinými výslednými mechanickými 
pevnostmi. Na počátku hydratace stěrky dochází ke vzniku sádrovce a ettringitu. Po vyčerpání zdrojů 
síranů vznikají z hlinitanových cementů hydratované kalcium alumináty ve formě závislé na teplotě 
prostředí (viz kapitola 1.1.3.1). Pokud směs stěrky obsahuje portlandský cement, nastává hydratace 
slínkových minerálů C3S a C2S za vzniku dlouhovlánitého a krátkovláknitého C-S-H gelu a portlanditu. 
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Obrázek 155: Grafické schéma průběhů zpevňování a oblastí působení jednotlivých typů objemových změn pro 
maltu na bázi portlandského cementu a cementovou samonivelační stěrku (založené na pojivových koncepcích 

stěrek st I, st II nebo st III) při hydrataci v podmínkách =z=20 až 25°C, (z∈[40%; 60%].  
Vysvětlivky: ot. čas je rozsah otevřeného času, kdy lze materiál zpracovávat a ukládat, f0 značí počátek 
mechanických pevností, f 28dní značí mechanické pevnosti ve stáří 28 dní, fmax je teoreticky dosažitelná 

mechanická pevnost hydratujícího materiálu, p.t. je počátek tuhnutí a zkratka k.t. představuje konec tuhnutí. 
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Samonivelační cementová stěrka v čerstvém stavu (otevřeném čase) provádí své samonivelační 
pohyby a je velice tekutá. Dochází také k sedání směsi, které je částečně způsobeno chemickým 
smrštěním odmísením vody (bleeding) na povrch stěrky a dokončením odvzdušnění. Po ukončení 
účinku retardéru se velmi prudce rozbíhá tuhnutí. Stěrka již není pohyblivá vlivem gravitace a je 
ukončeno sedání. Rozbíhá se intenzivněji proces chemického smršťování a následně nastává hlavní 
vrchol vývinu hydratačního tepla spojené s procesem samozahřívání (self-heating). Konec tuhnutí je 
jasně oddělen rychlým pohlcením záměsové vody, a tím okamžitě nastává akcelerované tvrdnutí. 
Dochází k intenzivní expanzi vlivem krystalizace ettringitu. Společně s expanzí však již působí síly 
autogenního smrštění a smrštění vysycháním. Během tohoto stádia tvrdnutí dojde postupně 
k převážení účinku smrštění vysycháním, neboť bez vlhkostního ošetřování stěrka rychle ztrácí vodu 
prostřednictvím výparu z povrchu potřebnou pro tvorbu ettringitu. K převaze účinku smrštění 
vysychání také přispívá postupné vysycení síranových iontů nadávkovaných do směsi. Účinek 
autogenního smrštění slábne s narůstající pevností skeletu. Lze konstatovat, že účinek autogenního 
smrštění musí být intenzivnější v případě samonivelačních stěrek, neboť při tvorbě ettringitu, jakožto 
hlavní hydratační zplodiny v počátečních fázích hydratace, je spotřebováno několika násobně větší 
množství vody pro tvorbu minerálů nežli je tomu v případě tvorby C-S-H gelů. Od získání prvních 
mechanických pevností začíná také na vnitřní mikrostrukturu působit vnitřní creep. Tvorbou 
expandujících krystalů ettringitu a následným vázaným smrštění jsou do skeletu nutně vznášena 
nezanedbatelná vnitřní napětí, na která musí s jistým časovým zpožděním reagovat. Nicméně, 
autorovy této práce není známa žádná odborná literatura, ve které by byl průběh creepových 
objemových změn směsí s kompenzací smrštění diskutován. Proto je ve schématu 155 pouze 
naznačena oblast působení creepu bez dalších rozlišení orientace, velikosti a intenzity tohoto typu 
objemových změn. Během doby tvrdnutí účinek expanze i smrštění vysycháním slábne a hmota se 
stává objemově stabilní a vyzrálou. Je ovšem samozřejmé, že tato hmota bude reagovat na změn 
teploty prostřednictvím teplotní roztažnosti. Dále bude vykazovat hygroskopickou expanzi či smrštění 
v reakci na změnu relativní vlhkosti okolí. Tyto objemové změny je však za obvyklých klimatických 
podmínek možno považovat za zanedbatelné. Nelze však zanedbat zvyšování teploty v případě, že by 
stálé teplotní zatížení přesáhlo 50 až 70°C. Nad tento teplotní interval již hrozí rozklad ettringitu 
termickým odstraňováním vody přímo z jejich krystalů. Stejně tak přímý opakovaný kontakt stěrek 
s kapalnou vodou nebo dlouhodobé vystavení vzduchu se 100% relativní vlhkostí může zapříčinit 
opožděnou rekrystalizaci sádrovce a dodatečný vznik ettringitu v již zatvrdlé hmotě. Vznik těchto 
novotvarů nutně vnáší tahové napětí do skeletu a může vést k poškození trhlinami či v extrémním 
případě k úplné destrukci samonivelační stěrky. 

Malta na bázi CEM I má za obvyklých podmínek konzistenci, které jen minimálně reaguje na gravitaci 
bez zhutňování. Ve srovnání se samonivelačními stěrkami vykazuje delší otevřený čas (až přes 1 
hodinu). Doba tuhnutí je také prodloužena a obvykle je za dobu zisku prvních mechanických pevností 
považován 1 den. V čerstvém stavu dochází k projevům chemického smrštění, které jsou výraznější 
než v případě samonivelačních stěrek. Dochází tím k vertikálnímu sedání, bleedingu a případné 
segregaci. Směs v čerstvém stavu nevydává signifikantní hydratační teplo, proto dochází k jejímu 
podchlazení, pokud je vystavena výparu ze svého povrchu. Při intenzivním výparu může také dojít 
k odpaření odmísené vody a nastane plastické smrštění, které se projeví zejména ve vertikálním, ale i 
horizontálním směru. Během tuhnutí, stále působí chemické smrštění, jehož účinek vyvolá všesměrné 
působení samovysoušení a tím vznik autogenního smršťování. Efekt autogenního smrštění také 
slábne s tím, jak skelet nabývá mechanické tuhosti a pevnosti. Během doby tuhnutí se projevuje 
hlavní výdej hydratačního tepla doprovázený samozahříváním malty (self-heating), které ovšem 
v případě tenkých vrstev podlah není nijak významné. 

S koncem doby tuhnutí a ziskem prvních mechanických pevností již také nemůže docházet 
k plastickému smrštění, které se mění ve smršťování vysycháním, jež působí na vzniklý pórový systém 
nárůstem kapilárního tlaku. Smrštění vysycháním se nejvýznamněji projeví v době tvrdnutí, avšak 
spolu s chemickým smrštěním působí prakticky po celou další dobu existence daného konstrukčního 
silikátového prvku. Od vzniku skeletu a jeho pórového systému na něj účinkuje vysychací creep. 
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Tento je intenzivnější v případě, že je hydratující směsi bráněno ve smrštění vysycháním vazbou 
k podkladu, ovšem jeho působení je prokázáno i ve volně se smršťujících prvcích. Vysychací creep je 
v podstatě časově závislou reakcí skeletu na vnášená vnitřní napětí od vysychání, která vykazují 
principiálně stejný charakter jako vnesení napětí do konstrukčního prvku prostřednictvím vnějšího 
zatížení. V tomto případě začíná vysychací creep působit s hlavní intenzitou po vyrovnání relativní 
vlhkosti vzduchu v pórech s relativní vlhkostí vzduchu v okolí. Během tvrdnutí a ve vyzrálém stavu 
cementová malta reaguje teplotní roztažností, hygroskopickou expanzí/smrštěním na změny teploty 
a vlhkosti okolí stejně jako vyzrálá stěrka. Dochází také k účinkům dlouhodobého působení 
degradačních změn, zejména karbonatace, která je ovšem podmíněna vlhkostně. Další degradační 
procesy jsou podmíněny také vlhkostně a přítomností patřičných korozivních látek. 

Závěr 

Závěr k rozvoji nové metody snímání objemových změn hydratujících směsí 

V rámci řešení této disertační práce byla rozvíjena a dokončena metoda měření objemových změn 
maltových směsí při rozlivu v tenké vrstvě. Tato měřící metoda je vhodná pro sledování objemové 
stability materiálů aplikovaných v tenkých vrstvách na velkých plochách během výzkumu a 
aplikačního vývoje těchto hmot. Jedná se tedy o směsi pro vytváření podlah, cementové a 
anhydritové stěrky a potěry a zejména pak cementové samonivelační stěrky a potěry 
s kompenzovaným smrštěním. Dále je tato metoda vhodná pro měření objemových změn lepidel 
dlažby a zateplovacích systémů ETICS a všech typů venkovních i interiérových omítek. Vyvinutou 
měřící soustavou lze snímat objemové změny hydratujících malt a past již od čerstvého stavu ihned 
po vylití a zhutnění ve formě po libovolně dlouhou dobu. V této práci byly objemové změny měřeny 
obvykle v rozsahu 1 až 7 dnů. Měření probíhá přímo v reálné aplikační tloušťce dané směsi, která se 
běžně pohybuje v rozmezí 3 až 40 mm podle druhu materiálu, čímž je zaručeno zachování poměru 
objemu k výparné ploše / kontaktní ploše. Měřený vzorek má typický půdorysný rozměr 0,5 x 0,15 m, 
tyto rozměry je však možné modifikovat až do rozměru 0,8 x 0,2 m. Snímání je možné provádět ve 
stavu volného smrštění anebo při smršťování, které blokováno vazbou tuhnoucí a tvrdnoucí směsi na 
reálný aplikační podklad jako je například betonová deska. Díky reálnému podkladu, aplikační 
tloušťce, vyloučení tření o pevné stěny formy a bezkontaktnímu způsobu snímání se naměřené 
výsledky velmi přibližují skutečnému chování hydratujících směsí aplikovaných v podmínkách 
stavebního díla včetně zachycení případného plastického smrštění v čerstvém stavu. 

Vlastní měřící soustava je osazena novými prototypními bezkontaktními snímači posunů, speciálně 
vyvinutými právě pro toto použití ve spolupráci Ústavů THD a GED na VUT FAST Brno. Snímače 
pracují na principu kontinuálního snímkování speciálních kalibrovaných terčů umístěných na povrchu 
směsi digitálním USB mikroskopem. Následně se ze série pořízených digitálních snímků terčů 
automatizovaně vyhodnocují posuny směsi. Snímací systém je, co do přesnosti i opakovatelnosti, 
rovnocennou náhradou délkových laserových snímačů a kontaktních délkových indukčních 
úchylkoměrů. Navíc poskytuje možnost sledování dilatací ve dvou na sebe kolmých směrech, 
umožňuje tedy paralelní snímání horizontálních i vertikálních posunů. Pořizovací náklady jednoho 
USB mikroskopu a výroba dilatometrického terče představují pouze cca 10% pořizovacích nákladů 
jednoho komerčně vyráběného 1D laserového snímače. Samotný snímací systém mikroskop-terč 
poskytuje přesnost měření ±15 µm při pracovních rozpětích dilatací ±6mm v obou měřených osách 
realizovaných během snímání hydratující směsi. 

Metoda měření objemových změn maltových směsí při rozlivu v tenké vrstvě s použitím nových 
otických snímačů byla rozvinuta v komplexní systém, jehož výstupy tvoří kontinuální záznam průběhu 
horizontálního i vertikálního relativního přetvoření deskovitého vzorku, dále průběh teploty směsi a 
ztráty záměsové vody výparem. Inovativní součástí komplexního systému je časosběrný video záznam 
jevů, které se odehrávají na povrchu hydratující směsi. Video je automaticky pořizováno pomocí 
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intervalového snímkování USB mikroskopem při volitelném zvětšení 20 až 220x. Během měření jsou 
navíc monitorovány a regulovány okrajové klimatické podmínky, což je nezbytnou podmínkou pro 
možnost oddělení vlivů prostředí a chování vlastní směsi. 

Při testovacích měřeních byla studována závislost naměřené deformace při smršťování hydratující 
malty na geometrické poloze měřicího bodu. Z testu vyplývá, že geometrický střed tuhnoucího 
deskového vzorku lze po ustálení počátečních mechanických (samonivelačních) procesů považovat za 
nulový z hlediska další dilatace. Bylo ovšem zjištěno, že při zvětšování měřicího ramena od 
geometrického středu vzorku nenarůstá naměřené relativní přetvoření lineárně, ale vykazuje spíše 
exponenciální závislost. Z tohoto plyne nutnost zachování stejného měřícího ramena od 
geometrického středu pro získání porovnatelných hodnot relativního přetvoření. Stejně tak je nutné 
porovnávat různé materiály při stejné tloušťce vzorku, neboť s rostoucí tloušťkou vrstvy se výrazně 
zvětšuje rozdíl mezi objemovou změnou směsi u podkladu a u volného povrchu. S narůstající 
tloušťkou vzorku narůstá i velikost naměřeného relativního přetvoření při použití stejné směsi.  

Pro usazení měřického terče do tuhnoucí směsi lze používat polymerní plováky vyrobené z 
expandovaného polystyrénu a polyuretanu. Tyto plováky i přes svou řádově vyšší teplotní roztažnost 
ve srovnání s hydratujícími silikáty nevnášejí do měření systematickou chybu z hlediska absolutní 
velikosti posunů.  

Závěr k praktickému měření objemových změn pojiv, materiálů na bázi 
CEM I a samonivelačních stěrek 

Z naměřených průběhů relativních horizontálních přetvoření samonivelačních stěrek jasně vyplývá 
silná závislost objemových změn na relativní vlhkosti prostředí. Všechny zkoumané stěrky dosahovaly 
maximální expanze v podmínkách 100% relativní vlhkosti vzduchu. Po počátečním náběhu expanze 
během prvních několika hodin se relativní horizontální přetvoření již dalších 48 hodinách, po které 
bylo přetvoření měřeno, významně neměnilo. Výjimku tvoří pojivová koncepce založená na tvorbě 
ettringitu z C3A, která ve 100% relativní vlhkosti vzduchu pokračovala nezanedbatelně v expanzi po 
dobu 1 týdne, kdy bylo měření ukončeno. Schopnost kompenzovat smrštění výrazně klesá u všech 
testovaných stěrek s poklesem relativní vlhkosti, přičemž pokles relativní vlhkosti okolí pod 50% (při 
teplotě vzduchu 25°C) již může zapříčiňovat selhávání kompenzace smrštění ve stavu volném. 

Jevy pozorovatelné na povrchu hydratujících samonivelačních cementových stěrek pomocí 
časosběrného videa velmi těsně korespondují s průběhem ostatních měřitelných veličin. Na povrchu 
těchto směsí lze stanovit čas ukončení samonivelace, pohlcení odmísené vody a vyschnutí povrchu. 
Čas ukončení samonivelace koresponduje s počátkem samozahřívání směsi a s ukončením sedání a 
horizontálního plastického smrštění. Čas, kdy nastane pohlcení odmísené záměsové vody zpět do 
masy stěrky, je totožný s dosažením maximální teploty směsi a tedy i s vrcholem výdeje hydratačního 
tepla. V tomto čase také dochází k počátku primární expanze ettringitu. Doba vizuálního vyschnutí 
povrchu směsi (v podmínkách relativní vlhkosti vzduchu nižší než 99%) koresponduje s dobou 
ukončení expanze a počátku smršťování vysycháním.   

U jemnozrnných směsí s vysokým obsahem pojiva dochází často při měření metodou rozlivu v tenké 
vrstvě ve stavu volného smrštění k výraznému nadzvednutí podélných konců v době tvrdnutí. Tato 
deformace geometrie vzorku znemožní pokračování v měření posunů. Měření posunů ve vázaném 
stavu zabrání této deformaci, výsledné přetvoření sledovaného vzorku je však v tomto případě 
ovlivněno modulem pružnosti a pevností podkladní desky a také přídržností k podkladu.   

Z výsledků paralelního měření vertikálního a relativního přetvoření při smršťování hydratujících past 
portlandského cementu a hlinitanového cementu v podmínkách vázaného smrštění bylo zjištěno, že 
za daného geometrického uspořádaná směsi nevykazují izotropní objemové změny. V případě pasty 
portlandského cementu bylo naměřeno vertikální přetvoření expanzního charakteru, které bylo 
přibližně 10x větší ve srovnání s horizontálním smrštěním. V případě pasty Cimentu Fondu bylo 
zjištěno také vertikální relativní přetvoření expanzního charakteru, které dosáhlo až 40ti násobku 
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horizontálního smrštění. Tento jev si autor vysvětluje „principem Poissonova koeficientu“, neboť 
v čerstvém stavu bylo zaznamenáno sedání a vertikální nárůst objemu nastává až v době zisku 
mechanických pevností. V horizontální rovině pravděpodobně dochází vlivem vysychání a nárůstu 
kapilárního tlaku k podélným kompresním silám. A toto stlačení ve směru horizontálním vyvolává 
zvětšení rozměru ve směru vertikálním. Lze také předpokládat jinou úroveň deformace na volném 
povrchu a v rovině kontaktu s podkladem. Proto je pravděpodobné, že výše uvedené poměry 
přetvoření by doznaly značných změn při měnící se tloušťce hydratující směsi. Naměřené výsledky se 
však také vztahují k modulu pružnosti a pevnosti materiálu, který vytváří podklad pro navození 
podmínek vázaného smrštění. Zřejmě rozhoduje také jeho povrchová drsnost a vlhkost.  

Pomocí hydrostatického vážení pojivových past CEM I 42,5 R, CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R a Cimentu 
Fondu bylo prokázáno, že teplota prostředí zásadně mění velikost a průběh raného chemického a 
autogenního smrštění. Při teplotě prostředí 9°C pokleslo chemické a autogenní smrštění CEM I na 
hodnotu 70% z hodnoty smrštění při 24°C, smrštění CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R pokleslo na 40%. 
Nejméně citlivý pokles teploty prostředí je hlinitanový Ciment Fondu jehož smrštění pokleslo na 85% 
z hodnoty smrštění při 24°C. 

Závěr k modelování objemových změn samonivelačních stěrek a cementové 
malty 

Pro numerické výpočty relativních přetvoření cementových malt a samonivelačních stěrek byl použit 
solidifikační mechanistický model hydratujícího betonu autorů Gawin, Pesavento, Schrefler. Na 
tomto modelu byla testována jeho použitelnost pro numerické simulování relativních délkových 
přetvoření cementové malty, které se od betonu liší poměry složením a charakterem pórového 
systému. Použitelnost byla podmíněně prokázána modelováním experimentálních dat pořízených 
v rámci praktického měření objemových změn. Použitelnost je přitom podmíněna tím, že u malt 
nesmí dojít k výrazné ztrátě vody a tedy i k plastickému smrštění v době před ukončením doby 
tuhnutí. Stejně tak nesmí dojít k výraznému zisku kapalné vody. Za těchto okolností model 
neposkytuje korektní výsledky vnitřních napětí a relativních přetvoření. Pokud k vysychání dojde až 
po vzniku základu pevného skeletu, poskytuje model velice přesné výsledky jak relativních 
horizontálních přetvoření, tak průběhů teploty směsi i ztráty záměsové vody výparem.  

Po prokázání použitelnosti modelu betonu pro numerické simulování chování cementových malt byl 
model modifikován pro modelování délkových relativních přetvoření samonivelačních stěrek 
s primární expanzí ettringitu. Byla navržena funkce popisující ideální expanzi jednotlivých stěrek 
v závislosti na stupni hydratace a tato funkce byla zakomponována do vnitřního výpočtového kódu 
modelu. Funkce definuje stupeň hydratace, ve kterém začíná a končí ettringitová expanze 
samonivelační stěrky. Dále funkce definuje maximální relativní délkové přetvoření, kterého bylo 
dosaženo ideálním ošetřování ve 100% relativní vlhkosti vzduchu. Přetvoření stěrek v prostředí běžné 
relativní vlhkosti vzduchu je pak fenomenologicky modelováno jako průběh ideální expanze, která je 
vystavena protichůdnému účinku smrštění vysycháním. A dále je ettringitová expanze brzděna 
ztrátou vody výpadem a autogenním samovysoušením při zvýšeném koeficientu obsahu 
nevypařitelné vody. Koeficient obsahu nevypařitelné vody je při vzniku ettringitu výrazně vyšší 
(interval hodnot 0,5 až 0,9) ve srovnání s koeficientem obvyklým pro hydrataci portlandského 
cementu (obvykle 0,23). Výsledky modelování relativních přetvoření stěrek dobře korespondují 
s experimentálními daty při vysokých relativních vlhkostech okolního vzduchu () ≥50%. Výsledky 
numerického simulování hydratace těchto stěrek při stálé relativní vlhkosti vzduchu nižší než 50% se 
míra shody výsledků experimentu a výpočtu snižuje. Numericky vycházejí celková smrštění o 25 až 35 
% menší nežli v reálných experimentech. To poukazuje na úskalí použité zjednodušené 
fenomenologické metody. Problematickým se zde stává průběh creepového relativního přetvoření, 
jehož popis se v případě expanzních samonivelačních stěrek rozchází s popisem creepu 
v neexpanzních hmotách z portlandského cementu. Exaktní mechanistické vyřešení průběhů 
relativních přetvoření při hydrataci expanzních samonivelačních stěrek je velice komplexním 
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problémem vyžadující celou řadu dalších experimentálních měření. Jednalo by se zejména o přesné 
stanovení koeficientů nevypařitelné vody pro jednotlivé pojivové koncepce samonivelačních stěrek. 
Tento koeficient pravděpodobně nebude konstantní a bude funkčně závislý na stupni hydratace. 
Dalším parametrem, který by bylo nutné ošetřit, je vliv relativní vlhkosti v pórovém systému na 
rychlost průběhu hydratace. Poslední důležitou oblastí vlivů na výsledky je charakteristika pórového 
systému. Desorpční křivka má přímý vliv na průběh velikosti kapilárního tlaku, který přeneseně určuje 
velikost mechanického smrštění, tedy v tomto případě smrštěni vysycháním a autogenního smrštění. 
Model umožňuje využití pouze jedné desorpční křivky a to té, která byla stanovena na plně vyzrálém 
materiálu. Pro správné definování velikostí kapilárního tlaku by bylo nutné definovat desorpční křivky 
i v dřívějších stádiích hydratace. Po ošetření těchto vlivů by bylo možné přesněji modelovat průběhy 
relativního přetvoření expanzních samonivelačních stěrek s kompenzací smrštění. Rozsahem řešení 
však tento projev přesahuje zadání této práce.  
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Seznam použitých zkratek, značení a symbolů 

Seznam použitých zkratek 

CAC hlinitanový cement (Calcium-Aluminate 
Cement) 

PP pěnový polystyren 

DTA diferenční termická analýza PUR pěněný polyuretan 

eps relativní délkové přetvoření , (použito 
v legendě grafů) 

RDA rentgenová difrakční analýza 

GED Ústav Geodézie na VUT FAST RH relativní vlhkost vzduchu (Relative 
Humidity, použito v legendě grafů) 

HPC vysoko-hodnotový beton (High 
Performance Concrete) 

T teplota prostředí při experimentu [°C] 
(použito v legendě grafů) 

HSC vysoko-pevnostní beton (High Strength 
Concrete) 

TGA termická gravimetrická analýza 

MIP rtuťová vysokotlaková porozimetrie 
(Mercury Intrusion Porosimetry) 

THD Ústav technologie stavebních hmot a 
dílců na VUT FAST 

MKP metoda konečných prvků TLV technický list výrobku 

OPC portlandský cement (Ordinary Portland 
Cement) 

VUT 
FAST 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 
stavební 

Seznam značení užívaného v silikátové chemii 

C CaO oxid vápenatý A Al2O3 oxid hlinitý  

S SiO2 oxid křemičitý F Fe2O3 oxid železitý 

H H2O voda $ SO3 oxid sírový 

T TiO2 oxid titaničitý M MgO oxid hořečnatý 

 

C3S trikalciumsilikát (alit) C$H2 sádrovec (dihydrát) 

C2S dikalciumsilikát (belit) C$H0,5 hemihydrát 

C3A trikalciumaluminát C$ anhydrit 

C4AF brownmillerit CH portlandit, Ca(OH)2 

CA kalciumaluminát CSH kalcium silikát hydrát (C-S-H gel) 

CA2 kalciumdialuminát C2AS gehlenit 

C12A17 mayenit AH3 gibbsit 

C4A3$ kleinit, ye´elimite C2AH8 kalcium aluminát hydráty – 
produkty hydratace hlinitanových 
cementů 

C6A$3H32 ettringit (trisulfát) CAH10 

C4A$H12 monosulfát C3AH6 

C4AH13 kalcium aluminát hydrát C3(A,F)H6 hydrogarnet 

 



Seznam použitých zkratek, značení a symbolů 

 

 

Ing. Jaroslav Nováček 2013  167  

Seznam použitých symbolů 

Symbol Jednotka Název / popis 

+ %⁄  [-] poměr hmotností kameniva a cementu 

Z ä[5©© [J.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita (efektivní hodnota pro multifázové médium)  

ä
  [J.kg-1.K-1] měrná tepelná kapacita vody �=w, plynu �=g a skeletu �=s 

o [m2.s-1] difuzivita 

¤78N [m2.s-1] tenzor efektivní difuzivity vodní páry ve vzduchu 

³ [GPa] modul pružnosti v tlaku 

³) [J.mol-1] aktivační energie 

J3 [MPa] pevnost v tlaku 

g, � [m.s-2] gravitační zrychlení (skalár, tenzor) 

ℎ� [W.m-2.K-1] součinitel přestupu tepla 

@A [kg.m-2.hod-1] intenzita vypařování z povrchu směsi 

¬ [-] jednotkový tenzor druhého řádu 

l [m2] absolutní vnitřní permeabilita (skalár) 

� [m2] absolutní vnitřní permeabilita (tenzor) 

l~
  [-] relativní vnitřní permeabilita pro vodu �=w, plyn �=g 

�4X7< [kg] hmotnost nevypařitelné vody 

�4X7<,j [kg] hmotnost nevypařitelné vody při plném zhydratování pojiva 

_) [g.mol-1] molární hmotnost suchého vzduchu  

_8 [g.mol-1] molární hmotnost plynu (směsi suchého vzduchu a vodní páry) 

_N [g.mol-1] molární hmotnost vody (18,01528 g.mol-1) 

| [-] pórovitost 

V3 [Pa] kapilární tlak 

V8 [Pa] celkový tlak plynů 

V8) [Pa] tlak suchého vzduchu 

V8N [Pa] parciální tlak vodní páry 

V8N; [Pa] parciální tlak nasycené vodní páry 

V; [Pa] tlak pevné fáze 

VN [Pa] tlak vody 

u [W.m-2] hustota tepelného toku 

u7 [kg.m-2.s-1] hustota difúzního toku 

k4X7<	j [MJ.kg-1] celkové hydratační teplo vydané při plné hydrataci pojiva 
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> [m] poloměr kapiláry 

>? [km.hod-1] rychlost proudění vzduchu 

F [J.K−1.mol−1] universální plynová konstanta (8,31447 J.K−1.mol−1) 

Fñ [J.K−1.kg−1] plynová konstanta vodní páry (462 J.K−1.kg−1 ) 

` [m2] plocha 

`N [-] stupeň saturace pórů kapalnou vodou 

s [s] čas 

^ [K] termodynamická teplota 

b [m] posun hydratující směsi 

u [m] vektor posunů pevného skeletu 

b6 [m3.m-3] objemový obsah vlhkosti v látce 

b? [kg.kg-1] hmotnostní obsah vlhkosti v látce 

}N; [m.s-1] vektor rychlosti tekutinové fáze ve vztahu ke skeletu 

P [m-3] objem 

$ %⁄  [-] vodní součinitel (hmotnost vody ku hmotnosti cementu (pojiva)) 

$M [g.g-1] koeficient obsahu nevypařitelné vody 

  
α [-] Biotův koeficient 

�3 [m.s-1] koeficient transportu hmoty (vodní páry) 

�511< [-] max. relativní přetvoření při experimentu v podmínkách ()=100% 

�3456 [-] chemické relativní přetvoření pro plně hydratovanou směs 

�; [K-1] koeficient teplotní roztažnosti 

βϕ [-] koeficient vlivu relativní vlhkosti na intenzitu hydratační reakce 

' [N.m-1] povrchové napětí  

Γ4X7< [-] stupeň hydratace 

t [s] součinitel difúzní vodivosti 

∆G?)9 [J.kg-1] specifická entalpie výparu vody  

∆G4X7< [J.kg-1] specifická entalpie hydratace 

,3 [-] creepové relativní přetvoření 

,3456 [-] chemické relativní přetvoření 

,6534 [-] mechanické relativní přetvoření 

,;4< [-] relativní přetvoření od smrštění vysycháním 

,14 [-] teplotní relativní přetvoření 
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,121 [-] totální (celkové) relativní přetvoření 

=) [°C] teplota vzduchu 

=3 [°C] teplota betonu (malty, pasty) 

µj [-] ultimátní stupeň hydratace 

� [W.m-1.K-1] součinitel tepelné vodivosti 

�5©© [W.m-1K-1] efektivní hodnota součinitele tepelné vodivosti pro multifázové médium 

x [Pa.s] dynamická viskozita vody �=w, plynu �=g 

ν [-] Poissonův koeficient 

*5©© [kg.m-3] efektivní hodnota objemové hmotnosti betonu (malty, pasty) 

*8 [kg.m-3] objemová hmotnost plynu 

*8) [kg.m-3] objemová hmotnost suchého vzduchu 

*8N [kg.m-3] koncentrace vodní páry ve vzduchu 

*; [kg.m-3] objemová hmotnost pevné fáze 

*; [kg.m-3] hustota pevné fáze 

*N [kg.m-3] objemová hmotnost vody 

¸ [Pa] tenzor celkového napětí 

¸5;  [Pa] tenzor efektivních napětí 

() [%] relativní vlhkost vzduchu okolí 

(3 [%] relativní vlhkost vzduchu v pórovém prostředí silikátu 

q [mol.m-3] koncentrace látky 

  

Poznámka: V této disertační práci jsou požity také další symboly fyzikálních veličin dotýkající se dílčích 
problematik. Tyto symboly jsou vysvětleny přímo v textu příslušných kapitol. 


