
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE STAVEBNÍCH HMOT A 
DÍLCŮ 
 

 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF BUILDING MATERIALS AND 
COMPONENTS 

 

 

STUDIUM OBJEMOVÝCH ZMĚN POJIVOVÝCH 
SILIKÁTOVÝCH SMĚSÍ 
STUDY OF VOLUME CHANGES OF SILICATE BINDER MIXTURES 

TEZE DISERTAČNÍ PRÁCE 
DOCTORAL THESIS 

VĚDNÍ OBOR  3911V006 FYZIKÁLNÍ A STAVEBNĚ 
MATERIÁLOVÉ INŽENÝRSTVÍ 

AUTOR PRÁCE Ing. JAROSLAV NOVÁČEK 
AUTHOR 

 
VEDOUCÍ PRÁCE  prof.Ing.RNDr. STANISLAV ŠŤASTNÍK, CSc. 
SUPERVISOR 

 

 

 

 
BRNO 2013 



Teze disertační práce  Ing. Jaroslav Nováček 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Klíčová slova: 
samonivelační podlahové stěrky, bezkontaktní měření objemových změn, výpočtové 
modelování objemových změn, kompenzace smrštění, portlandský cement, sádra, 
hlinitanový cement, ettringit 
 
Key words: 
self-levelling floor screeds, contactless measuring of volume changes, computational 
modelling of volume changes, shrinkage compensation, Portland cement, gypsum, calcium 
aluminate cement, ettringite  
 
Název pracoviště: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav technologie stavebních hmot a dílců 



Teze disertační práce  Ing. Jaroslav Nováček 

3 
 

Obsah 

OBSAH ......................................................................................................................... 3 

1 ÚVOD A ZAMĚŘENÍ PRÁCE ..................................................................................... 4 

2 CÍLE PRÁCE ............................................................................................................. 6 

3 VÝVOJ NOVÉ OPTICKÉ METODY SLEDOVÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN .......................... 7 

3.1 PRINCIP A VLASTNOSTI NOVÉ METODY ............................................................................. 7 

3.2 VYTVOŘENÍ KOMPLEXNÍHO SYSTÉMU PRO SLEDOVÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN HYDRAT. SMĚSÍ ........ 8 

3.3 TESTOVÁNÍ FUNKČNOSTI METODY A VLIVŮ NA VÝSLEDEK MĚŘENÍ .......................................... 9 

4 PRAKTICKÉ MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN HYDRATUJÍCÍCH SILIKÁTŮ V RANÉM 

STÁDIU HYDRATACE ................................................................................................... 10 

4.1 INTENZITA VÝPARU Z POVRCHU HYDRATUJÍCÍ SMĚSI ......................................................... 12 

4.2 VÝSLEDKY MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN SAMONIVELAČNÍCH STĚREK .................................... 13 

4.3 VÝSLEDKY MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN MATERIÁLŮ NA BÁZI CEM I .................................... 13 

5 MODELOVÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN EXPANZNÍCH STĚREK A CEMENTOVÉ MALTY . 15 

5.1 STANOVENÍ VSTUPNÍCH MATERIÁLOVÝCH PARAMETRŮ ..................................................... 15 

5.2 MODELOVÁNÍ CEMENTOVÉ MALTY ............................................................................... 16 

5.3 MODELOVÁNÍ SAMONIVELAČNÍCH STĚREK ...................................................................... 17 

6 ANALÝZA CHOVÁNÍ ZKOUMANÝCH MATERIÁLŮ V POČÁTEČNÍCH FÁZÍCH 

HYDRATACE ................................................................................................................ 18 

6.1 ANALÝZA CHOVÁNÍ CEMENTOVÉ MALTY ......................................................................... 18 

6.2 ANALÝZA RANÉHO CHOVÁNÍ STĚREK ST I, ST II A ST III ....................................................... 20 

7 ZÁVĚR .................................................................................................................. 21 

7.1 ROZVOJ NOVÉ METODY SNÍMÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN HYDRATUJÍCÍCH SMĚSÍ ........................ 21 

7.2 MĚŘENÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN POJIV, MATERIÁLŮ NA BÁZI CEM I A SAMONIVELAČNÍCH STĚREK . 21 

7.3 MODELOVÁNÍ OBJEMOVÝCH ZMĚN SAMONIVELAČNÍCH STĚREK A CEMENTOVÉ MALTY ............ 22 

CITOVANÁ LITERATURA .............................................................................................. 23 

CURRICULUM VITAE ................................................................................................... 27 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST AUTORA ................................................................................... 28 

ABSTRAKT .................................................................................................................. 31 

  



Teze disertační práce  Ing. Jaroslav Nováček 

4 
 

1 Úvod a zaměření práce 

Disertační práce je v teoretické části zaměřena na popis principů objemových 

změn hydratujících silikátů. Zobecňujícím pojmem „hydratující silikáty“ je 

míněn souhrn betonů, malt a pojivových past, jejichž majoritní pojivovou 

složkou jsou hydraulická silikátová pojiva. V praktické části disertační práce je 

zkoumána objemová stabilita malt a pojivových past v počátečních stádiích 

jejich hydratace, kde se jedná hlavně o změny probíhající v čerstvém stavu, 

během fáze 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 fyzikálních 

vlastnostech [Neville, 1995] i trvanlivostních parametrech vyzrálých malt a 

betonů [Holt, 2001]. Tyto souvislosti byly studovány v mnohých publikacích 

[L`Hermite, 1968], [Tazawa et al., 1995a], a v dalších. Úvodem je nutno 

zdůraznit, že v celé této celé práci jsou popisovány a měřeny počáteční 

objemové změny vlastní hydratující hmoty bez uvažování aplikace externího 

zatížení. 

Praktické studium počátečních objemových změn hydratujících silikátů je v této 

práci sestaveno ze tří vzájemně se doplňujících oddílů. 

První oddíl je změřen na dokončení a rozvoj nové metody měření počátečních 

objemových změn hydratujících malt a past. Jedná se o metodu bezkontaktní, 

optickou, založenou na vyhodnocování série digitálních fotografií, přičemž tato 

metoda je cílena na monitorování objemové stálosti hmot aplikovaných na 

velkých plochách v tenkých vrstvách, což je typické pro podlahové konstrukce, 

omítky a fasády [Nováček, Kalvoda 2010]. Pro snímání délkových posunů hmot 

jsou využívány prototypní snímače malých posunů vyvinuté na FAST VUT v Brně 

[Šťastník, Kopkáně, 2008] a [Kalvoda, 2010]. Funkční metoda snímání posunů 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. Hlavní motivací 

k rozvoji systému je absence laboratorní metody vykazující schopnost přesně a 

nezkresleně zachytit průběhy objemových změn tenkovrstvých hydratujících 

směsí od čerstvého stavu v podmínkách blízkým aplikačním podmínkám. 
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Druhý oddíl praktické části disertační práce představuje experimentální 

studium počátečních objemových změn cementových samonivelačních stěrek a 

směsí na bázi portlandského cementu. Je studován vliv teploty a zejména pak 

vliv vlhkostních okrajových podmínek na velikosti a průběhy objemových změn 

těchto hmot během jejich hydratace. Pro experimentální stanovení počátečních 

objemových změn je využívána výše uvedená nová metodika měření. Kromě 

stěrek a malt je také věnována pozornost chování past samostatných pojiv, z 

nichž jsou zkoumané stěrky a malty složeny. 

Třetí oddíl je věnován numerickému 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 D. Gawina, F. Pesaventa a B. Schreflera. 

Vlastní fyzikální model a jeho výpočtový kód jsou předmětem výzkumu tohoto 

vědeckého týmu. Komplexní popis modelu byl postupně uveřejněn v [Gawin, 

2000], [Schrefler et al., 2004], [Gawin et al. 2006 I, 2006 II], [Gawin et al., 2007] 

a v mnoha dalších publikacích. Model má mechanistický charakter a je 

solidifikačního typu, tudíž 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 je zde testován z hlediska jeho využití pro 

modelování chování cementových malt a následně je modifikován pro 

modelování objemových změn cementových samonivelačních stěrek. 

Jak již bylo uvedeno, z materiálového hlediska byly pro studium objemových 

změn vybrány cementové samonivelační podlahové stěrky, které vykazují 

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 byl studován v [Macháňová, 2012]. 
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2 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)  návrh, zprovoznění a rozvoj 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 

podloží vlastního vzorku, vliv měřící pozice), 

B. studium projevů počátečních objemových změn silikátových 
pojivových systémů, 

 
b1)  analýza a praktické proměření 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 proměření 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. 
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3 Vývoj optické metody sledování objemových změn 

3.1 Princip a vlastnosti nové metody 
Nový typ snímání objemových změn hydratujících směsí 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 podle obrázku 1. Terč se umísťuje na 

plastový plovák, který je usazen na hladině čerstvé tuhnoucí silikátové směsi a 

tak sleduje její dilatační posuny (smrštění či expanzi). 

 
Obrázek 1: Schéma principu bezkontaktní optické metody snímání posunů při 

rozlivu směsi v tenké vrstvě 

Po ukončení snímání se provádí numerická analýza sekvence pořízených 

digitálních snímků, které se navzájem od sebe liší velikostí posunu 

fotogrammetrického obrazce v zorném poli mikroskopu. Při zpracování je 

využito digitálního obrazu jakožto ortogonální souřadnicové matice sestávající 

z jednotlivých obrazových elementů (pixelů). Ze změny polohy těžiště 

fotogrammetrického obrazce v ortogonální pixelové matici oproti předchozímu 

snímku je při použití kalibrovaného terče možné tuto změnu přepočítat na 

posun v metrické soustavě. 

Snímky jsou pořizovány pomocí dvojice digitálních mikroskopů se zlomkovou 

pořizovací cenou oproti laserovým snímačům posunů. Snímací pozice jsou 
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symetricky rozmístěny na podélné ose rozlivné formy. Střed podélné zájmové 

osy je totožný s geometrickým středem vzorku, ve kterém je přetvoření blízké 

nule. Rozpětí snímacích pozic je pevně stanoveno na 360mm. Mikroskopy jsou 

pomocí kabelů připojeny do řídícího počítače a snímání je řízeno uživatelskou 

aplikací MicroCapture, speciálně vyvinutou pro účely sekvenčního snímkování. 

Posuny jsou dávkově vyhodnoceny ze série snímků měřického terče pomocí 

uživatelské aplikace MicroShift.  

Nově navržená koncepce umožňuje, na rozdíl od laserových 1D systémů, získat 

z jediného snímače 2D informace o posunech plováku. Mikroskopy snímající 

rovinu terče získávají posuny ve dvou na sobě kolmých směrech. Můžeme proto 

měřit dva posuny v horizontální rovině, anebo při natočení držáků získáme 

paralelně posun ve vertikálním a horizontálním zájmovém směru. Vlastní 

analýza naměřených digitálních dat a vyhodnocení posunů je komplex mnoha 

regresních, matematických a statistických postupů, z nichž některé museli být 

vyvinuty speciálně pro řešení této úlohy. Výpočet matice posunů je vyřešen 

pomocí metody projektivní transformace. 

Se snímačem sestávajícím z USB mikroskopu a měřického terče je dosaženo 

potřebné přesnosti i opakovatelnosti měření, která umožňuje nahradit tímto 

snímačem jiná bezkontaktní i kontaktní měřidla posunů [Kalvoda, 2010]. Při 

kalibračních měřeních praktického snímače bylo dosaženo střední chyby měření 

menší než 3 µm a maxima absolutních hodnot odchylek nepřesáhly hodnotu 6 

μm. Při testovacích měřeních byly realizovány posuny v rozsahu cca 0–7 mm. 

Na ústavu THD byl dále navržen a zhotoven ocelový nosný systém (obrázek 2), 

který má zaručit ideální a fixované polohy mikroskopů a umožnit tak měření 

hydratujících i zatvrdlých směsí při různých rozměrech zkušebních těles. 

3.2 Vytvoření komplexního systému pro sledování objemových 
změn hydratujících směsí 
Po zhotovení a kalibraci systému mikroskop-terč a návrhu ocelové fixační 

soustavy byly tyto prvky začleněny do komplexního systému pro sledování 

objemových změn hydratujících malt a past při rozlivu v tenké vrstvě. 
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Obrázek 2: Měřící aparatura při sledování posunů a intenzity výparu 

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 

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 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.  

3.3 Testování funkčnosti metody a vlivů na výsledek měření 
Využití metody optického měření objemových změn v praxi předcházelo 

rozsáhlé testování funkčnosti a přesnosti systému mikroskop-terč. Toto 

testování bylo úspěšně provedeno v následujících základních krocích:  

 ověření korektnosti výpočtových algoritmů, 

 ověření opakovatelnosti naměřených posunů, 

 ověření dlouhodobé stability měření. 
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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 byly úspěšně 

provedeny ve dvou krocích: 

 testování použitelnosti systému mikroskop-terč-plovák k měření 
horizontálních posunů hydratující malty interferometrem Renisaw, 

 ověření naměřených hodnot vertikálních posunů na THD laserovým 
indikátorem Mikro-Epsilon. 

Vlivy na výsledek měření při použití metody rozlivu směsi v tenké vrstvě byly 

testovány v následujících krocích:  

 dlouhodobá mechanická stabilita ocelové soustavy pro fixaci mikroskopů, 

 testování vlivu teplotní roztažnosti ocelové soustavy a plováků z PP a PUR 
na naměřené výsledky, 

 ověření vlivu plováku na hodnotu vertikálního posunu pomocí 
stupňovitého terče, 

 vliv vibrací na stabilitu měření (průchod osob, průjezd těžkých vozidel 
mimo budovu), 

 ověření předpokladů o vztahu geometrie vzorku a naměřených posunů 
(předpoklad nulového posunu v geometrickém středu vzorku a lineární 
nárůst naměřeného posunu s narůstajícím ramenem měřícího bodu,   

 vliv tloušťky vrstvy vzorku na naměřenou velikost posunů, 

 vliv typu kontaktu hydratující měřené hmoty s podkladem (podmínky 
volného a vázaného smrštění). 

Výsledky a vyhodnocení všech výše uvedených testovacích měření jsou 

popsány v plné verzi této disertační práce.  

4 Praktické měření objemových změn hydratujících silikátů 
v raném stádiu hydratace 

Středem zájmu této experimentální části práce jsou objemové změny 

cementových 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. Přehled koncepcí udává 

tabulka 1. 
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Tabulka 1: Pojivové koncepce samonivelačních stěrek st I až st IV 

Zkr. 
stěrky 

Koncepce 
Značení 
koncepce 

Poměr pojiv 
(hmotn.) 

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 

Před započetím měření samonivelačních stěrek byly proměřeny a analyzovány 

objemové změny samostatných pojiv užitých ve skladbách stěrek. Měření 

objemových změn proběhlo pro pasty pojiv CEM I 42,5 R, CEM II/B-M (S-LL) 

32,5 R, α-sádra typ AGLF, mayenitový slínek Ternal EV, Ciment Fondu a 

Calumex Quick (kalcium-sulfo-aluminátový slínek a anhydritu v poměru 3:1). 

Poté byly proměřeny objemové změny výše popsaných stěrek s důrazem na vliv 

relativní vlhkosti vzduchu na tyto objemové změn. Jako poslední byly zkoumány 

objemové změny materiálů na bázi CEM I, tedy cementové pasty, cementové 

malty a betonu C30 při různých okrajových podmínkách (cementová malta, 

zkráceně HNM, ve složení CEM I 42,5 R, písek frakce 0-4mm a voda v poměru 

1:3:0,5).  

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. 

Pro praktická měření objemových změn byla použita nově vyvinutá metoda 

rozlivu v tenké vrstvě s využitím prototypních optických snímačů popsaná 

v kapitole výše. 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 
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polyetylenovou fólií, s výjimkou experimentů za podmínek vázaného smrštění. 

Pro pasty byla použita standardní tloušťka vzorku 4mm, pro stěrky 6mm, pro 

cementové malty 10mm a pro beton 30mm s ohledem na jejich aplikační 

tloušťku. Záznam dilatačních posunů při všech měřeních byl spuštěn v intervalu 

8 až 20min po záměsi s vodou v závislosti na konzistenci směsi. 

Jako doplňková metoda měření objemových změn simulující absenci výměny 

vlhkosti směsi s okolím a stálé teploty směsi byla 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.  

4.1 Intenzita výparu z povrchu hydratující směsi 
Velikost a průběh objemových změn v čerstvém stavu jsou přímo svázány 

s rychlostí ztráty záměsové vody výparem. Byla provedena série měření pro 

zjišťování intenzity výparu z povrchu hydratujících směsí za různých okrajových 

podmínek. Na obrázku 3 jsou zobrazeny principiální rozdíly mezi intenzitami 

výparu z povrchu prosté cementové malty a cementové samonivelační stěrky. 

U stěrky dochází k intenzivnějšímu samozahřívání a zabudování volné vody do 

krystalické struktury, proto prakticky okamžitě od uložení intenzita výparu 

klesá. Zatímco u cementové malty lze v prvních 12. hodinách pozorovat 

konstantní intenzitu výparu. 

 
Obrázek 3: Průběh výparu z cementové HNM a stěrky st III za okrajových 
podmínek:   = 22°C,   =55%,   = 0 km/hod 
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4.2 Výsledky měření objemových změn samonivelačních stěrek 
U všech čtyř koncepcí cementových samonivelačních stěrek s kompenzací 

smrštění byl zkoumán vliv relativní vlhkosti vzduchu na průběh objemových 

změn. Za stálé teploty 25°C byly měřeny dilatace stěrek v prostředích s 99, 60 a 

40% relativní vlhkostí vzduchu. 

Zásadní vliv vlhkostních okrajových podmínek na funkci kompenzace smrštění 

pomocí krystalizace ettringitu demonstruje graf na obrázku 4. Stěrka st III na 

bázi hlinitanového a portlandského cementu a sádry výrazně expanduje ve 

vlhkém nasyceném prostředí. S klesající relativní vlhkostí vzduchu klesá 

schopnost kompenzace smrštění krystalizací ettringitu a celkové výsledné 

smrštění stěrky se zvyšuje. Analogický vliv vlhkosti prostředí byl pozorován i u 

ostatních zkoumaných pojivových koncepcí.    

 
Obrázek 4: Horizontální relativní přetvoření stěrky st III hydratující při 99, 60 a 

40% relativní vlhkosti vzduchu 

Výsledky měření objemových změn samostatných pojiv použitých ve skladbách 

samonivelačních stěrek jsou uvedeny v plné verzi této disertační práce. 

4.3 Výsledky měření objemových změn materiálů na bázi CEM I 
Vliv relativní vlhkosti vzduchu a rychlosti jeho proudění kolem hydratujícího 

vzorku na objemové změny byl také studován u cementové malty HNM a 

betonu C30. Graf na obrázku 5 zobrazuje naměřené průběhy horizontálního 

smrštění pro cementovou maltu. Zde je patrná silná závislost rychlosti a 

velikosti smrštění na intenzitě výparu, kterou ovlivňují okrajové podmínky. 
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Obrázek 5: Horizontální relativní přetvoření HNM při odlišných podmínkách 

intenzity výparu záměsové vody z povrchu směsi    

Kromě měření objemových změn hydratujících směsí ve volném stavu bylo také 

prováděno i měření posunů ve stavu vázaném, kdy se tuhnoucí směs postupně 

spřahuje drsným podkladem. Zároveň bylo prováděno paralelní měření 

horizontálních a vertikálních posunů. Graf přetvoření pasty CEM I na obrázku 6 

je příkladem výstupu těchto experimentů. 

 
Obrázek 6: Srovnání relativního vertikálního a horizontálního přetvoření pasty 

CEM I (w/c=0,4) v podmínkách volného a vázaného smrštění 

Horizontální smrštění ve vázaném stavu je výrazně menší ve srovnání se stavem 

volným a lze konstatovat, že je funkcí drsnosti a savosti povrchu podkladu a 

jeho modulu pružnosti. Bylo zjištěno, že vertikální posuny dosahují 

několikanásobné velikosti než posuny horizontální, přičemž během plastického 

smrštění dochází k sedání a při smrštění vysycháním dochází k vertikálnímu 

nárůstu a to i v případě neexpanzních hmot.  
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5 Modelování objemových změn expanzních stěrek a 
cementové malty 

Cílem autora této práce bylo použít stávající model hydratujícího betonu autorů 

Gawin, Pesavento, Schrefler 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 množství kameniva k množství pojiva   ⁄  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 jsou průběhy délkových relativních 

přetvoření cementové malty HNM a samonivelačních stěrek získané v rámci 

praktického měření objemových změn těchto hmot. Jako doplňková data byly 

využity průběhy teplot směsí a množství vypařené vody.  

Řešení tohoto cíle bylo prováděno ve dvou etapách. V první etapě bylo 

ověřeno, zda lze model úspěšně využít pro modelování objemových změn 

cementové malty. Tento předpoklad o chování betonu je relativně „blízký“ a 

teoretické ověření 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 přizpůsobení modelu pro výpočet 

objemových změn samonivelačních stěrek. Zde již bylo nutné, kromě změny 

materiálových charakteristik, model rozšířit o funkční popis expanzního chování 

stěrek. 

5.1 Stanovení vstupních materiálových parametrů 
Pro potřeby numerického modelování bylo experimentálně stanoveno celé 

spektrum materiálových parametrů všech modelovaných hmot. Jedná se 

zejména o průběhy vývoje hydratačního tepla, tvary desorpčních izoterem, 

hodnoty aktivační energie, rozložení pórovitosti, tepelné vodivosti a mnoha 

dalších souvisejících veličin. Z literatury byly odvozeny koeficienty o množství 

nevypařitelné vody a vnitřní propustnost materiálů pro kapalnou vodu. 
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Množství vody vázané do struktury ettringitu a produktů hydratace 

portlandského cementu se značně liší. Rozdílnost zkoumaných materiálů 

v průbězích jejich hydratační reakce demonstruje výstup z izotermických 

kalorimetrií modelovaných hmot zobrazený na obrázku 7. 

 
Obrázek 7: Rychlost změny stupně hydratace v závislosti na stupni hydratace 

všech zkoumaných pojivových systémů samonivelačních stěrek při 20°C 

Závislost rychlosti změny stupně hydratace na stupni hydratace se velice liší pro 

jednotlivé koncepce směsí s kompenzací smrštění. Ve srovnání s hydratací 

čistého portlandského cementu tyto koncepce dosahují nepoměrně vyššího 

vývoje hydratačního tepla i rychlosti hydratace v počátečních hodinách po 

smíchání s vodou. 

5.2 Modelování cementové malty 
Při modelování přetvoření hydratující malty na bázi portlandského cementu 

bylo dosaženo velice přesných výsledků. S experimentálními daty se také velmi 

těsně shodovaly průběhy teplot směsi a množství vody odpařené z povrchu 

směsi a to i při různých teplotních i vlhkostních okrajových podmínkách. Graf na 

obrázku 8 zobrazuje srovnání experimentálně získaného průběhu totálního 

horizontálního přetvoření mlaty s numericky modelovanými průběhy. Směs 

hydratovala v podmínkách   =21°C,   =55%,   =0km/h po dobu 1 týdne. 

Z grafu je patrná shoda totálních přetvoření. Pomocí numerického modelování 

je dále možno rozlišit vliv jednotlivých složek totálního přetvoření. Jedná se o 

vliv chemického přetvoření, teplotního přetvoření, creepového přetvoření a 
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přetvoření mechanického, které zahrnuje účinek smrštění vysycháním a 

autogenního smrštění. 

 
Obrázek 8: Srovnání dlouhodobého průběhu numerického a experimentálního 
stanovení totálního relativního přetvoření cementové malty HNM a numerické 

průběhy složek totálního relativního přetvoření 

5.3 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. 

Chemická expanze je modelována pomocí modifikované funkce arctg (arcus 

tangent), přičemž velikost expanze a rychlost průběhu je stanovena 

experimentálně jakožto expanze dané stěrky v prostředí se 100% relativní 

vlhkostí vzduchu. Smrštění vysycháním je modelováno standardním způsobem 

jako v případě betonové směsi. Vliv autogenního smrštění je umocněn 

zvýšením koeficientu obsahu nevypařitelné vody z hodnoty         na 

hodnotu        . Tento koeficient způsobuje intenzivnější projev 

samovysoušení a tím zvyšuje příspěvek autogenního smršťování k celkové 

hodnotě smrštění. 

Graf na obrázku 9 demonstruje výsledky modelování relativního horizontálního 

přetvoření stěrky st III. V podmínkách relativní vlhkosti vzduchu 60% je 
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dosaženo uspokojivé přesnosti. V podmínkách 40% již model plně 

nekoresponduje experimentálními daty. 

 
Obrázek 9: Výsledky modelování totálního relativního přetvoření stěrky st III pro 

podmínky    = 40 a 60% 

6 Analýza chování zkoumaných materiálů v počátečních 
fázích hydratace 

Experimentální výsledky získané s využitím nově sestaveného komplexního 

systému pro sledování objemových změn hydratujících směsí a výsledky 

numerického modelování umožňují komplexní analýzu chování hydratujících 

směsí a studium vzájemných synergií mezi fyzikálními veličinami. Tuto analýzu 

lze využít k optimálnímu „vyladění“ složení směsí a dávek aditiv. 

6.1 Analýza chování cementové malty  
Grafy na obrázcích 10 a 11 reprezentují výstup z komplexního systému pro 

sledování objemových změn hydratujících směsí v kombinaci s numerickým 

modelováním chování hydratující směsi. Konkrétně se jedná záznam chování 

hydratující cementové malty HNM rozlité v tenké vrstvě o tloušťce 10mm v 

podmínkách   =21°C,   =55%,   =0km/hod. Průběhy vertikálních a 

horizontálních přetvoření, teploty směsi a množství vypařené vody jsou 

doplněny o výstup z izotermické kalorimetrie. Součástí výstupu je také 

časosběrný videozáznam jevů na povrchu směsi. 

Kompletní popis průběhů a jejich souvislosti jsou obsaženy v plné verzi 

disertační práce.  
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Obrázek 10: Výstup z komplexního systému pro sledování objemových změn 

hydratujících směsí pro cementovou maltu 

 
Obrázek 11: Numerické průběhy totálního relativního přetvoření, stupně 
hydratace, relativní vlhkosti vzduchu v pórech a ztráty vody výparem pro 

cementovou maltu HNM 
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6.2 Analýza raného chování stěrek st I, st II a st III 
Pomocí techniky časosběrného snímání povrchu směsí při hydrataci bylo možné 

u všech samonivelačních stěrek identifikovat 3 charakteristické události, jejichž 

časové rozložení velmi těsně koresponduje s průběhem objemových změn a 

teploty směsi, respektive s intenzitou výdeje hydratačního tepla. Toto rozložení 

je pro stěrku st I zobrazeno v grafu na obrázku 12.  

 

Obrázek 12: Výstup z komplexního systému pro sledování objemových změn 
hydratujících směsí – experimentální průběhy stěrku st I hydratující 

v podmínkách   =25°C,   =50% 

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. 
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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. 

7 Závěr 

7.1 Rozvoj nové metody snímání objemových změn hydratujících 
směsí 
V rámci studia byla sestavena funkční soustava pro měření objemových změn 

hydratujících směsí rozlitých v tenké desce založená na bezkontaktním snímání. 

V soustavě je využit přesný prototypový snímač malých posunů sestávají z USB 

mikroskopu a speciálně vyvinutého dilatometrického terče. Měřicí soustava 

byla ověřena z hlediska fyzikálních a geometrických projevů měřených vzorků. 

Takto byla následně začleněna do komplexního systému pro sledování raného 

chování hydratujících směsí. Systém za regulovaných a monitorovaných 

okrajových podmínek zaznamenává horizontální i vertikální posuny směsi, 

intenzitu výparu vlhkosti z povrchu směsi, teplotu směsi a pořizuje časosběrný 

videozáznam jevů na povrchu hydratující hmoty. Záznamy je možné pořizovat 

již od času vylití směsi do deskové formy, proto je možné zachytit objemové 

změny probíhající již v čerstvém stavu. Systém se tak stává podpůrným 

nástrojem pro vývoj nových hmot se složitým objemovým chováním a studium 

již existujících hmot. 

7.2 Měření objemových změn pojiv, materiálů na bázi CEM I a 
samonivelačních stěrek 
V rámci této práce byla proměřena a porovnána škála silikátových pojiv a 

pojivových směsí v několika vlhkostních a teplotních režimech, přičemž vliv 

okrajových podmínek na objemové změny lze považovat za zcela zásadní.  

Byla ověřena silná závislost mezi relativní vlhkostí prostředí, ve kterém 

hydratují cementové samonivelační stěrky a jejich schopností kompenzace 
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smrštění. S narůstající intenzitou výparu z povrchu směsi významně klesá 

schopnost ettringitovou expanzí kompenzovat smrštění u všech čtyř 

zkoumaných pojivových koncepcí. Jevy odehrávající se na povrchu 

samonivelačních stěrek při jejich hydrataci silně korespondují s průběhem 

„vnitřních“ měřitelných veličin jako je teplota, délkové přetvoření, množství 

vypřené záměsové vody, vývoj hydratačního tepla, počátek a konec tuhnutí. 

Proto se technika časosběrného videozáznamu povrchu může stát funkční 

pomůckou pro analýzu chování směsí. 

7.3 Modelování objemových změn samonivelačních stěrek a 
cementové malty 
Stávající model hydratace betonu autorů Gawina, Pesaventa a Schreflera je 

možné podmíněně použít pro modelování délkových přetvoření cementových 

malt. Pokud se významné změny vlhkosti směsi odehrávají až v době tvrdnutí, 

je model velmi přesným nástrojem pro modelování průběhů jednotlivých složek 

délkových přetvoření hydratující směsi, teploty směsi i množství vypařené vody 

z povrchu směsi. Na ztrátu či zisk vlhkosti v čerstvém stavu a během doby 

tuhnutí cementové malty stávající model adekvátně nereaguje. 

Modelování délkových přetvoření směsí založených na kompenzaci smrštění 

pomocí expanze primárního ettringitu bylo realizováno doplněním 

fenomenologické expanzní funkce do stávajícího modelu. Při modelování 

délkových přetvoření zkoumaných stěrek bylo dosaženo uspokojivých výsledků 

v případech hydratace v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu 60 až 100%. 

V prostředích s nižší vlhkostí se již významně začíná projevovat vliv creepu a 

dalších jevů, a dochází tak ke zkreslení numericky vypočítaných přetvoření. 

Charakter mikrostruktury i creepových přetvoření ve směsích s kompenzací 

smrštění pomocí krystalizace primárního ettringitu je značně odlišný od 

charakteru materiálů na bázi portlandského cementu. Exaktní řešení 

problematiky vyžaduje další experimentální ověřování i širší teoretickou 

základnu, která přesahuje rozsah této práce. 
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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. 

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. 

 


