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1 Úvod 

Beton je celosvětově nejpouţívanějším stavebním materiálem.  Z tohoto důvodu vznikl 

vědecký obor technologie betonu, který si klade za cíl vylepšovat a upravovat vlastnosti 

betonu podle náročnosti pouţití, vyuţití specifických (např. odpadních) materiálů, ceny 

apod. Obecně je beton povaţován za anorganický, kvazi-křehký materiál s velkou pevností 

v tlaku, malou pevností v tahu a malou houţevnatostí, coţ ve výsledku při zatíţení vede 

k formaci trhlin, především v taţených oblastech betonových konstrukcí. Tomu můţeme 

do značné míry zabránit aplikací vláken, která fungují jako rozptýlená výztuţ v cementové 

matrici, a pokud mají větší modul pruţnosti neţ matrice, zachytávají část vnitřního napětí 

[1]. Makro a mikro vlákna sice dokáţou zpomalit rozvoj trhlin, ale nedokáţou zabránit 

jejich vzniku. Aplikací nanovláken lze teoreticky dosáhnout větší kontroly nad distribucí 

vnitřního napětí v nanoměřítku, a tím zabránit i samotnému vzniku trhlin [2]. Pouţití 

nanovláken má však oproti makro a mikrovláknům svá úskalí. Díky jejím malým 

rozměrům a velkému poměru mezi délkou a průměrem tvoří velké agregáty, které je třeba 

před pouţitím v matrici rozdruţit. Rozdruţování ve vodném roztoku bude v této práci 

věnována samostatná kapitola v teoretické i praktické části, jelikoţ jde dle dosavadních 

poznatků o zásadní podmínku při aplikaci nanovláken [3]. Další podmínkou, bez které by 

nanovlákna neplnila svůj účel, je pevnost tranzitní zóny vlákno-matrice (ITZ – interfacial 

transition zone). Tato zóna je analogií tranzitní zóny na rozhraní kamenivo-matrice a ta jak 

známo, je nejslabším místem ve struktuře betonu. Dalšími problémy, kterým čelí aplikace 

nanovláken, je neschopnost nanovlákna se „uchytit“ v krystalech portlanditu a také 

relativně velká pórovitost obyčejného betonu. Je moţné, ţe velkou část těchto úskalí lze 

obejít, či je alespoň potlačit, pouţitím ultravysokopevnostního betonu, díky jeho hutné 

struktuře, niţšímu obsahu portlanditu, vyššímu obsahu C-S-H gelu a lepším vlastnostem 

tranzitní zóny. Další důvod, proč pouţít právě ultravysokopevnostní beton, je ryze 

ekonomický. V technologii obyčejného betonu se obecně snaţíme o zlevnění výroby a 

pouţití odpadních látek, coţ nekoresponduje s případným pouţitím drahých nanovláken. 

Naproti tomu ultravysokopevnostní beton je pokročilý high-tech materiál, ve kterém 

pouţití nanovláken dává smysl. Právě díky posouvání hranic moţností materiálů dokáţeme 

stavět vyšší budovy, delší mosty, odolnější tunely, stavby odolné seismickým vlivům atd. 

Proto se tato práce ve své podstatě zabývá vyuţitím nanovláken právě 

v ultravysokopevnostním betonu. 
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2 Teoretické principy při návrhu ultravysokopevnostního 

betonu 

Ultravysokopevnostní beton (UHPC – ultrahighperformace concrete, známý také pod 

názvem RPC – reactive powder concrete) je moderní kompozitní materiál na bázi cementu, 

s pevnostmi v tlaku přesahující 150 MPa, s velkou houţevnatostí (UHPFRC – 

ultrahighperformance fiber reinforced concrete), s téměř chybějící kapilární porozitou a 

velmi dlouhou dobou ţivotnosti. Oproti obyčejnému betonu se odlišuje jak skladbou 

vstupních surovin, tak i jejich vzájemným poměrem. Pro dosaţení takto vysokých pevností 

je nutné se zaměřit především na sníţení porozity, zhutnění vstupních surovin, redukci 

vodního součinitele a zlepšení mikrostruktury. 

2.1 Snížení porozity 

Pórová struktura materiálu výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti ztvrdlého betonu. 

Velikost, tvar, distribuce a mnoţství pórů jsou vlastnosti, které mají na výsledné vlastnosti 

vliv. Je však poměrně nepraktické zahrnovat do teoretických výpočtů všechny tyto 

parametry, jelikoţ se dá pevnost poměrně dobře predikovat pouze pomocí hodnoty totální 

porozity. Bylo vytvořeno několik modelů závislosti pevnosti v tlaku na porozitě, např. 

Balshinův vzorec              

Ryshkevitchův vzorec                  

Schillerův vzorec          
  

 
  

Kde   je pevnost v tlaku,    pevnost v tlaku při nulové porozitě, P porozita, P0 porozita při 

nulové pevnosti a A, B a D jsou empirické konstanty. Ze všech vzorců můţeme vyčíst, ţe 

čím menší porozita bude, tím větších pevností dosáhneme. Modifikovat porozitu ztvrdlého 

betonu lze pomocí správně zvolené křivky zrnitosti jemných částic, pouţitím reaktivních 

příměsí a sníţením vodního součinitele [4]. 

2.1.1 Distribuce velikosti částic 

Distribuce velikosti částic se obvykle řeší pomocí křivky zrnitosti kameniva v betonu. Na 

výpočet podílů jednotlivých frakcí pro dosaţení optimální hutnosti se pouţívá několik 

vzorců: 

Dle Fullera      
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EMPA I       
 

    
 √

 

    
  

EMPA II       
 

    
  √

 

    
   

Dle Bolomeye             √
 

    
 

Kde y je procentuální propad sítem o velikosti ok d, d velikost zrna, Dmax maximální 

velikost zrna, n je konstanta o hodnotě 0,5 a A součinitel závislý na konzistenci, 

zpracovatelnosti směsi a tvaru zrna. Jelikoţ v UHPC obvykle pouţíváme zrna o velikosti 

maximálně 0,5 mm, lze s výhodou pouţít tyto vzorce na pouţité jemné podíly cementu, 

křemičitých úletů, vysokopecní granulované strusky, křemičitého písku a ostatních 

práškových sloţek. Kompaktnost směsi výchozích materiálů ovlivňuje porozitu ztvrdlého 

betonu a tím i mechanické vlastnosti. Bylo zjištěno, ţe tato distribuce velikosti jemných 

podílů hraje při snaze o zlepšení mechanických vlastností větší roli, neţ typ pouţitých 

minerálních aditiv [5]. 

Dalším nesporným empirickým faktem je, ţe čím menší částice do betonu zavádíme, tím 

lepších mechanických vlastností jsme schopni dosáhnout. Není prakticky moţné vyrobit 

konvenční technologií UHPC pouze s pouţitím cementu a písku. Do tohoto konceptu pak 

zapadá právě pouţití nanovláken, jelikoţ se jedna o nanočástice se měrným povrchem 

v řádech tisíců, popř. desetitisíců m
2
/kg, ovšem svým tvarem teoreticky vhodné pro 

potenciální vyztuţení matrice v nanoměřítku. 

 

Obrázek 1: Velikost částic a jejich měrný povrch s vyznačením typů betonů [6] 
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2.1.2 Redukce vodního součinitele 

Jiţ dlouho je známo, ţe redukcí vodního součinitele dosáhneme menší pórovitosti a tím 

pádem i vyšších pevností ztvrdlého betonu. Při výrobě UHPC se pouţívá vodní součinitel 

pouze přibliţně v rozmezí 0,14 – 0,25, na rozdíl od 0,3 – 0,5 u obyčejného betonu. Těchto 

hodnot lze dosáhnout pouţitím vysoce účinných superplastifikačních přísad na bázi 

polykarboxylátů (PCE). Kompatibilita s danou směsí práškových aditiv a cementu je 

zásadní. Při návrhu receptury je třeba vyzkoušet optimální typ plastifikační přísady a 

dávkování, pro optimální redukci vodního součinitele [4]. To z toho důvodu, ţe různé 

druhy polykarboxylátů mají rozdílnou schopnost adsorpce např. na cement a na křemičité 

úlety. Pouţití směsi superplastifikačních přísad na míru konkrétní receptuře se tak jeví jako 

další krok pro dosaţení optimálního ztekucení [7]. 

2.2 Zlepšení mikrostruktury 

UHPC má oproti obyčejnému betonu mnohem hutnější mikrostrukturu a to z několika 

důvodů: 

a) Díky výhodné distribuci velikostí částic menších neţ 0,5 mm (viz kap. 2.1.1), 

b) hydrataci a pucolánovým reakcím vstupních materiálů, díky kterým má UHPC 

menší obsah Ca(OH)2 a vyšší podíl C-S-H gelu, 

c) vylepšení vlastností ITZ 

Pucolánové příměsi, jako např. křemičité úlety, metakaolin, popílek a další, reagují ve 

vodném prostředí s Ca(OH)2 za vzniku C-S-H gelu. 

                  
   

                        

      
                

Mezi krystaly Ca(OH)2 je značné mnoţství pórů, které ovlivňují mechanické vlastnosti, 

permeabilitu, přeneseně pak ţivotnost konstrukce, naopak C-S-H- gel tvoří poměrně 

uniformní nepórovou strukturu. Výhoda redukce hydroxidu vápenatého ve prospěch C-S-H 

gelu je pak především ve vylepšení vlastností ITZ, která je v obyčejném betonu tvořena 

především právě hydroxidem vápenatým a vykazuje velkou pórovitost. Tato zóna je 

mechanicky nejslabším místem ve struktuře betonu, avšak díky pouţití velkých dávek 
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pucolánových příměsí v UHPC, nízkému vodnímu součiniteli a výhodné distribuci 

velikosti částic se zdá, ţe tato zóna má téměř stejné vlastnosti, jako okolní matrix [4]. 

Podmínkou je však dokonalá homogenita směsi. 

 

Obrázek 2: ITZ obyčejného betonu (vlevo) a UHPC (vpravo) [9] 

2.3 Zlepšení homogenity 

V obyčejném betonu má kamenivo větší pevnost neţ matrice a tvoří kostru struktury 

betonu. Avšak díky rozdílným teplotním a mechanickým vlastnostem a pórovité struktuře 

ITZ vznikají v ITZ mikrotrhlinky, jejichţ velikost je přímo úměrná velikosti zrna. Redukcí 

velikosti zrn tak dosáhneme nejen zmenšení potenciálních mikrotrhlinek. Menší velikost 

zrna taktéţ znamená niţší riziko strukturních defektů zrna [4]. K lepší homogenitě pak 

můţe přispět pouţití intenzivního míchání směsi např. v míchačkách Eirich. 

2.4 Zlepšení houževnatosti 

Beton je poměrně křehký materiál s malou pevností v tahu špatně odolávající lomu, coţ se 

negativně projevuje zejména při dynamickém namáhání betonových konstrukcí (exploze, 

seismické vlivy atd.). Pouţitím ocelových, nebo uhlíkových vláken různých velikostí, od 

mikrovláken aţ po drátky, můţeme dosáhnout výrazného zlepšení těchto vlastností. Napětí 

v matrici se přes ITZ na rozhraní vlákno-matrice přenese do vlákna a to poté funguje jako 

rozptýlená výztuţ. Ta dokáţe absorbovat energii několika mechanismy (viz kapitola 6). 

Pro dosaţení co největší houţevnatosti je výhodné pouţít vlákna různých velikostí [10]. 

Do tohoto konceptu teoreticky zapadá právě i pouţití nanovláken. 
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3 Vstupní materiály 

Materiály pouţívané při výrobě se tak jako u obyčejného betonu rozdělují na pojivové 

materiály, inertní plnivo, vodu, plastifikační přísady a případně rozptýlenou výztuţ. 

Zásadní rozdíly jsou pak zejména v dávkování jednotlivých sloţek, jejich zrnitosti a 

pouţití specifických materiálů a jejich kombinací. To se ve výsledku odráţí jak ve 

vlastnostech UHPC, tak i jeho ceně, která je i víc neţ 10x vyšší neţ u obyčejného betonu 

[11]. 

3.1 Pojivové složky 

Správná volba pojivových sloţek je nejdůleţitějším předpokladem k dosaţení vysokých 

pevností UHPC. V zásadě se dělí na: 

a) Hydraulická pojiva, 

b) pucolány a latentně hydraulické příměsi. 

Hlavní hydraulickou pojivovou sloţkou UHPC je portlandský cement. Nejčastěji se 

pouţívá  CEM I 52,5 o dávkování v rozmezí cca 800 – 1000 kg/m
3
. Takto vysoká dávka 

cementu ovlivňuje nejenom cenu betonu, ale také mnoţství hydratačního tepla a jeho 

autogenního smrštění [4]. Díky velmi malému vodnímu součiniteli nezhydratují všechna 

cementová zrna. Stupeň hydratace cementu v UHPC je dle vodního součinitele cca pouze 

65 % (oproti 95 % v obyčejném betonu) [12].  Nezhydratovaný zbytek pak učinkuje jako 

mikroplnivo, které je schopno dodatečné hydratace a tím dochází k samoošetřování při 

vzniku trhlinek ve struktuře betonu.                              

 

Obrázek 3: Rozdíl v hydrataci obyčejného betonu (vlevo) a UHPC (vpravo) [12] 
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Další významnou sloţkou pouţívanou v technologii UHPC a nejčastějším zástupcem 

pucolánů jsou křemičité úlety (silica fume), neboli mikrosilika. Vznikají jako vedlejší 

produkt některých hutnických provozů a pouţívají se taktéţ v technologii HSC (high 

strength concrete – vysokopevnostní beton). Obsahují 80-98 % amorfního SiO2 ve tvaru 

kulatých zrn o velikosti cca 0,2 μm s měrným povrchem 15 – 25 000 m
2
/kg [13]. 

Dávkování mikrosiliky v UHPC je oproti HSC (cca 10 % z hmotnosti cementu) výrazně 

vyšší, a to v rozmezí 20-35 % [8][14]. Mikrosilika můţe být částečně nebo úplně 

nahrazena jinými materiály, jako např. vysokopecní granulovanou struskou [15], popílkem 

[16][17], metakaolínem [18], mikromletým vápencem [19] a dalšími. Pouţití kaţdého 

materiálu je specifické a jejich detailní popis přesahuje rozsah této práce [4]. 

3.2 Plnivo 

Stejně jako v obyčejném betonu slouţí plnivo jako nereaktivní kostra struktury betonu. 

V obyčejném betonu je tato sloţka relativně levná a díky velkému zastoupení v betonu je 

levná i výsledná betonová směs. V případě UHPC se velmi často pouţívá jako plnivo 

jemný křemičitý písek, s velikosti zrna pod 0,6 mm. Jeho cena je však poměrně vysoká, a 

tak se experimentuje i s jinými druhy plniv, jako např. recyklované sklo, přírodní písek 

[20], hlušina z ţelezné rudy [21], čedič [22], slínek [23]. Stejně jako v případě pojiv má 

kaţdý materiál z plniv odlišné vlastnosti a různý vliv na vlastnosti betonové směsi. Tyto 

vlivy jsou prozkoumány pouze částečně. Zjistilo se však, ţe není úplně nutné redukovat 

velikost zrn plniva na velikosti pod 0,6 mm. I s kamenivem o velikosti zrn 20 mm bylo 

dosaţeno vysokých pevností [24]. To značí, ţe je třeba především odstranit nevýhody 

kameniva větších frakcí a není nutné je úplně odstranit [4]. Právě díky pouţití levnějšího 

kameniva větší frakce v receptuře je moţno dosáhnout sníţení ceny. 

3.3 Superplastifikační přísady 

Vodní součinitel UHPC je obvykle 0,14 – 0,25. Takové výrazné sníţení v/c oproti 

obyčejnému betonu je moţné díky pouţití účinných superplastifikačních přísad na bázi 

polykarboxylátů. Bylo zjištěno, ţe délka bočního řetězce molekuly ovlivňuje počátek 

tuhnutí cementu, kdeţto hustota bočního řetězce zpracovatelnost [25].  Více viz kapitola 

2.1.2. 
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3.4 Nanočástice  

Nanočástice (popřípadě nanovlákna) jsou nejnovějším typem materiálů pouţívaným v 

technologii betonu. Patří mezi ně např. nano-SiO2 (nanosilika), nano-CaCO3, nano-Fe2O3, 

nano-TiO2 a další. Díky jejich malé velikosti a velkému měrnému povrchu (viz Obrázek 1) 

mohou mít velmi velkou reaktivitu, učinkovat jako krystalizační jádra, nanovýztuţ 

(vlákna), nebo nanofiller, vyplňující tak ty nejmenší póry, coţ vede k menší pórovitosti 

mikrostruktury a ITZ, vedoucí tak k lepším mechanickým vlastnostem. Pouţití nanočástic 

má stejně jako u nanovláken své nevýhody zejména v jejich agregaci. Jako optimální 

dávka se jeví cca 3 %, vyšší dávky pak vedou právě díky aglomeraci k poklesu pevností 

[26]. 

4 Nanovlákna 

Definice nanovláken se různí dle autorů, ovšem obecně to jsou organické či anorganické 

materiály s převládajícím jedním rozměrem, a průměrem v řádech jednotek aţ stovek 

nanometrů. V praxi se průměry nanovláken pohybují pod 500 nm, v případě uhlíkových 

tzv. „single wall“ nanotrubiček i řádově několik nanometrů. Délky bývají v rozmezí stovek 

nanometrů, aţ několik milimetrů, v závislosti na technologii výroby. Nanovlákna a 

nanotrubičky jsou povaţovány jako materiál budoucnosti pro jejich unikátní vlastnosti. 

V principu platí, ţe čím menší je průměr vlákna, tím lepší mechanické vlastnosti vzhledem 

ke své velikosti má. To je dáno především absencí povrchových i vnitřních vad vlákna, 

které je tak malé, ţe jeho struktura tvořená jednotlivými atomy je téměř prostá jakýchkoliv 

defektů. Tohoto fenoménu vyuţívají především uhlíkové nanotrubičky, jejichţ stěna 

sloţená z grafenu
1
 je geometricky dokonalá. 

4.1 Uhlíková nanovlákna a nanotrubičky 

Jednostěnové (SWCNT – singlewall carbon nanotube) nebo mnohostěnové (MWCNT - 

multiwall carbon nanotube) nanotrubičky dosahují pevnosti v tahu aţ 200 GPa a modulu 

pruţnosti aţ 1 TPa, coţ z nich činí nejpevnější  jednodimenzionální materiál, který se 

teoreticky dá pouţít pro vyztuţování betonu. Průměry vláken se pohybují nejčastěji řádově 

v desítkách nanometrů, v závislosti na počtu atomů v grafenové struktuře. 

 

                                                 
1
 Rovinná hexagonální síť jedné vrstvy atomů uhlíku. Jedná se o v současnosti nejpevnější známý materiál. 
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Obrázek 4: 3D struktura mnohostěnové uhlíkové nanotrubičky [27] 

Uhlíková vlákna jsou obecně tvořena vrstvami grafenu a v závislosti na tvaru a uspořádání 

vrstev se dělí na „fishbone“ typ vlákna, ve kterém jsou vrstvy grafenu uspořádané kónicky 

(proto je to vlákno a ne trubička), a na trubičky, kde vrstva grafenu tvoří válec [28]. 

 

Obrázek 5: Struktura grafenu (a), strukturní rozdíly mezi uhlíkovým “fishbone“ vláknem 

(b) a uhlíkovou nanotrubičkou (c) [28]. 

Důsledek tohoto strukturního rozdílu je rozdílné chemické a mechanické chování 

nanovláken a nanotrubiček, kde nanotrubičky neobsahují volné hrany a nenasycené vazby 

grafenových vrstev, coţ vede k jejich menší chemické reaktivitě a také k mnohem lepším 

mechanickým vlastnostem. Velké rozdíly jsou také v ceně. Díky sloţitosti výroby jsou 

jednostěnové „singlewall“ nanotrubičky draţší, neţ mnohostěnové „multiwall“.  

Naproti tomu nanovlákna (typ „fishbone“) mají díky své méně dokonalé struktuře 

(polykrystalický a amorfní uhlík) větší chemickou reaktivitu a horší mechanické vlastnosti. 

Pevnost v tahu se u nich pohybuje do 4,8 GPa a modul pruţnosti v tahu do 730 GPa [28]. 

Díky rozdílné technologii výroby mají větší průměr, který se pohybuje ve stovkách 

nanometrů, ale mají především také mnohem niţší cenu. I kdyţ vlastnosti uhlíkových 

nanovláken nejsou tak oslnivé oproti nanotrubičkám, jejich výroba je levnější, coţ je 

zásadní podmínka pro uvedení do masové výroby.  
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4.2 SiO2 nanovlákna 

V odborné literatuře se nachází jen velmi málo zmínek o struktuře a vlastnostech SiO2 

nanovláken. Vychází se ze znalostí o modifikacích křemene, kterých v přírodě existuje 

několik. Běţnýmii modifikacemi jsou tridymit a cristobalit v několika formách. Krystalové 

mříţky β-tridymitu, orto-tridymitu a β-cristobalitu jsou vyobrazeny na Obrázku 6. 

Nejběţnější v přírodě se vyskytující formou je pak křemen [29]. 

 

Obrázek 6: Vybrané strukturní modifikace křemene: β-tridymit (a), orto-tridymit (b), β-

cristobalit (c) [29] 

Při výrobě nanovláken se však v současné době nejvíce pouţívá SiO2 v amorfní podobě. 

Krystalická nanovlákna mají totiţ prozatím výrazně omezenou délku bez výrazných 

strukturálních poruch, které oslabují mechanické vlastnosti. Pro představu, 30 000 km 

dlouhá uhlíková nanotrubička s jediným chybějícím atomem ve své krystalové struktuře 

sníţí její pevnost o 20 % ve srovnání s krystalicky dokonalou nanotrubičkou.  To se dá 

eliminovat právě pouţitím amorfní formy, která se s drobnými vadami dokáţe lépe 

vypořádat, a speciálních technik, které sice nemají prozatím kapacitu pro průmyslové 

vyuţití, ale lze jimi vyprodukovat nanovlákna o pevnosti v tahu aţ 10 GPa. Vazba Si – O 

má pevnost 621,7 kJ/mol. Pro srovnání vazba C – C, která se objevuje v grafitu, grafenu a 

uhlíkových nanotrubičkách má pevnost 680 kJ/mol. Oxid křemičitý má tedy poměrně 

dobré výchozí podmínky pro tvorbu velmi pevných nanovláken.  

Teoretická maximální pevnost můţe být odhadnuta z modulu pruţnosti E, rovnováţné 

vzdálenosti a, a z periody předpokládané sinusoidní meziatomární síly λ dle vztahu: 
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Za předpokladu ţe a = λ/2 lze rovnici zjednodušit do tvaru: 

   
 

 
 

Dle měření bylo zjištěno, ţe modul pruţnosti můţe dosahovat aţ 100 GPa a po dosazení 

této hodnoty nám vyjde teoretická pevnost kolem 30 GPa. Z Obrázku 7b je patrné, ţe se 

takto vyrobená SiO2 nanovlákna mohou svou pevností rovnat i jiným superpevným 

materiálům, přičemţ mohou těţit ze své amorfní struktury a být vyrobena v teoreticky 

neomezené délce [30]. 

 

Obrázek 7: Závislost pevnosti SiO2 nanovláken na průměru vlákna (vlevo), srovnání 

pevností SiO2 nanovláken a jiných pevných vláken v logaritmickém měřítku (vpravo) [30] 

4.3 Al2O3 nanovlákna 

Oxid hlinitý má velký význam jako stavební materiál, ţáruvzdorný materiál, je odolný 

proti korozi, chemicky stabilní, má nízkou tepelnou vodivost a je elektrický izolant. 

V přírodě se vyskytuje ve třech modifikacích, jako α-Al2O3, β-Al2O3  a γ-Al2O3, případně 

jako monohydrát (boehmit, diaspor) či trihydrát (gibbsit). Stejně jako v případě nanovláken 

z oxidu křemičitého je v odborné literatuře jen velmi málo zmínek o jejich mechanických 

vlastnostech, popřípadě praktických vyuţitích v cementové matrici. Jednou z výjimek je 

společnost ANF Technology s jejich Al2O3 nanovlákny. Vlákna, která vyrábějí, mají 

průměr 10 – 20 nm a délku i víc neţ 100 mm, coţ jsou poměrně extrémní hodnoty, většina 

ostatních společností vyrábí vlákna v tloušťkách cca 100 – 600 nm a délkách v řádech 

desítek aţ stovek μm. Díky takto malému průměru dosahují pevnosti v tahu 12 GPa a 

modulu pruţnosti 400 GPa [31]. 
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Obrázek 8: TEM snímek struktury pilovitého Al2O3 nanovlákna firmy ANF Technology 

[31] 

5 Dispergace nanovláken 

Dokonalé rozdruţení nanovláken a jejich homogenita v matrici je dle dosavadních 

poznatků naprosto základní podmínkou pro jejich vyztuţovací účinek. Jednotlivá 

nanovlákna by měla být od sebe oddělena a neměla by tvořit ţádné shluky. Ty pak mohou 

působit jako defekty struktury kvůli nadměrné diskontinuitě matrice v daném místě a tím 

pádem sniţující mechanické vlastnosti materiálu. Naopak, při vysokém stupni homogenity 

jsou jednotlivá nanovlákna umístěná v matrici individuálně, netvoří místa s velkou 

diskontinuitou a působí ve svém vlastním prostoru, kde mohou přenášet napětí, a tím 

zlepšují výsledné mechanické vlastnosti [32]. 

Nanovlákna mají tendenci aglomerovat kvůli jejich velkému měrnému povrchu, velkému 

poměru délky k tloušťce a špatné interakcí se solventy, ve kterých bývají dodávána. 

Dalším případem je shlukování do svazků vlivem Van der Waalsových sil. Dispersibilitu 

výrazně ovlivňuje také koncentrace v matrici či v roztoku, při vyšších koncentracích do 

sebe nanovlákna častěji naráţejí, a tím pádem tvoří aglomeráty. Pro nanokompozity je 

typické, ţe při nízkých koncentracích nanovláken mohou vylepšit jejich vlastnosti, ovšem 

při vyšších dávkách, jiţ od pár procent, dané vlastnosti sniţují, a to právě díky jejich 

aglomeraci [33]. 
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Dispergace se v zásadě provádí dvěma základními způsoby: 

1) Mechanicky, 

2) metodami, které mění povrchové napětí vláken.  

Mechanické způsoby, mezi které patří např. ultrasonikace, nebo vysokorychlostní míchání, 

umoţňují sice oddělení nanovláken, ovšem způsobují také jejich destrukci, čímţ zmenšují 

poměr délky k průměru. Chemické metody pouţívají buď povrchové funkcionalizace 

kyselinami (pouze uhlíkové nanotrubice) s cílem zlepšit jejich chemickou kompatibilitu s 

cílovým rozpouštědlem, nebo surfaktanty, které výrazně zlepší smáčivost, a tím sníţí 

tendenci aglomerovat. Právě pouţití surfaktantů je klíčovou součástí pro udrţení stability 

suspenze [34]. 

Na Obrázku 9 je znázorněn mechanismus působení surfaktantů. Molekula surfaktantu se 

hydrofóbním koncem adsorbuje na nanovláko, přičemţ druhý hydrofilní konec způsobí 

lepší smáčivost vzniklé micely [35]. Zároveň jsou s pomocí např. ultrasonikace se schopny 

aktivně podílet na oddělování jednotlivých nanovláken, coţ je znázorněno na Obrázku 10 

[34]. 

 

 

Obrázek 9: Funkce surfaktantů: vlákno nenasycené molekulami surfaktantu (i), nasycené 

vlákno v ideálním stavu (ii), přesycená disperze, obsahující neadsorbované molekuly 

surfaktantu (iii) [35] 
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Obrázek 10: Průběh rozdružení nanovláken pomocí surfaktantů [34] 

 Jedním z praktických problémů je určování a pozorování úrovně homogenity v matrici. To 

je díky jejich malým rozměrům relativně obtíţné a v současné době se provádí zejména 

pozorováním lomové plochy materiálu pod elektronovým mikroskopem. Tento způsob je 

vhodný jak pro pozorování agregátů, tak i jednotlivých nanovláken. Důleţité je mít 

správné zvětšení a dostatečný počet měření pro dosaţení statisticky průkazných závěrů. 

Agregáty, které jsou většinou v řádech mikrometrů, nebo nanovlákna s průměrem nad cca 

500 nm, lze pozorovat také silnými optickými mikroskopy. 

6 Působení nanovláken ve struktuře 

V kompozitech vyztuţenými vlákny se objevují tři charakteristické typy jejich působení. 

První z nich je tzv. „crack deflection“ (odklonění trhliny) na rozhraní vlákna a matrice. 

Toto odklonění je často pozorováno u trhlin, které procházejí napříč k axiálnímu směru 

vlákna, kde vlákno ve skutečnosti oslabuje materiál a trhlina se můţe šířit snadněji. 

Druhým charakteristickým typem je tzv. „bridging“ (přemostění) trhliny (čemuţ předchází 

efekt „debonding“), coţ se objevuje v případě, kdy trhlina prochází kolmo na axiální směr 

vlákna. Toto přemostění zabraňuje dalšímu rozvoji trhliny a vnáší tahové napětí do vlákna. 

Třetím typem je tzv. „pull out“ (vytáhnutí), které demonstruje, ţe v případě přemostění 

můţe při překročení smykového napětí na rozhraní vlákno – matrice dojít aţ k vytáhnutí 

vlákna. Práce nutná k vytáhnutí vlákna proti smykovému tření je významným příspěvkem 

pro makroskopické mechanické vlastnosti kompozitu. 
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6.1 Crack deflection 

Pro pozorování tohoto jevu je výhodné vyuţít trhlin vzniklých po vniku hrotu při zkoušce 

tvrdosti, viz Obrázek 11 vlevo. Na Obrázku 11 vpravo je při větším zvětšení vidět samotná 

trhlina i s viditelnými odkloněními trhliny. Tento průchod trhliny kolem nanovlákna značí 

relativně malé pevnosti na rozhraní vlákno – matrice, a tudíţ v tomto specifickém případě 

přítomnost nanovlákna nejenom nezabraňuje šíření trhliny, nýbrţ i podporuje [36]. 

 

Obrázek 11:  REM snímek otisku Vickersova hrotu u mikrotvrdostní metody keramického 

kompozitu (vlevo),(crack deflection na rozhraní vlákno – matrice vpravo [36] 

6.2 Debonding 

Je první faze crack bridgingu, kdy dochází k oddělování vlákna od matrice v ITZ směrem 

od trhliny po směru vlákna. Je to v podstatě crack deflection v případě, ţe trhlina vede 

kolmo na směr vlákna. Na rozdíl od předchozího případu však naopak zabraňuje šíření 

trhliny v původním směru a tím přispívá k omezení křehkosti kompozitu [37] 

 

Obrázek 12: Mechanismus působení nanovláken ve struktuře kompozitu [37] 
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6.3 Crack bridging 

Jak jiţ bylo zmíněno, crack bridging lze pozorovat při průchodu trhliny kolmo na směr 

vláken, viz Obrázek 13. Součástí bridgingu je jiţ výše zmíněný debonding, jelikoţ při 

nárazu trhliny na vlákno nedojde díky vysoké pevnosti nanovláken k průchodu trhliny skrz 

něj, ale přes rozhraní vlákno – matrice a dále pak pokračuje matricí. Nanovlákno pak 

působí proti rozevírání trhliny tahovým napětím a zamezuje jejímu šíření. Při určitém 

rozevření trhliny můţe dojít k přetrhnutí nanovlákna, to se děje z několika důvodů: 

1) Nanovlákno obsahuje strukturální defekty, díky kterým není schopno přenášet dále 

napětí, 

2) velké radiální tlaky na rozhraní vlákno – matrice mohou způsobit vysoké 

posouvající napětí. To můţe způsobit usmýknutí nanovlákna na rozhraní vlákno – 

trhlina, 

3) trhlina se nešíří ideálně kolmo na vlákno, můţe způsobit jeho kroucení a přetrhnutí. 

[36] 

 

 

Obrázek 13: Přemostění trhliny (crack bridging) nanovlákny po mikrotvrdostní zkoušce 

[36] 

6.4 Fiber pullout 

 Na Obrázku 14 lze vidět vyčnívající nanovlákna demonstrující pullout efekt. Také na něm 

lze pozorovat oslabení materiálů vlivem odklonění trhliny (plocha vzniklé trhliny prochází 

kolem povrchů nanovláken).  
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Obr. 14: Vytáhnutí vláken (pullout) patrné na lomové ploše v pravé části obrázku, vlevo lze 

vidět crack deflection [36]. 

 

Ve standartním mikromechanickém modelu kompozitů s krátkými vlákny je absorbovaná 

energie při vytaţení (pullout) jednoho vlákna rovna: 

          

Kde ΔU je absorbovaná energie, r poloměr vlákna, L délka vlákna a τi smykové napětí. 

 Po vynásobení počtem vláken na jednotku plochy získáme přibliţně horní hranici moţné 

absorbované energie pomocí „pullout“ způsobu dle rovnice: 

          
   

   

 
 

Kde Vf je obsah nanovláken v kompozitu. Z výše zmíněné rovnice lze získat základní 

představu o některých proměnných veličinách, které ovlivňují pevnosti výsledného 

kompozitu [37]. 
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7 Experimentální část 

Cílem experimentální práce bylo navrhnutí optimálního postupu přípravy nanovlákenné 

suspenze a následně ověření vlivu vybraných anorganických nanovláken na mechanické 

vlastnosti UHPC. Experimentální část je dále rozdělena na dvě fáze. První se zabývá 

vlivem ultrasonikace a pouţitím různých druhů povrchově aktivních látek na vlastnosti 

nanovlákenné suspenze. Tento krok je důleţitý pro přípravu stabilní suspenze s co nejlépe 

rozdruţenými a zároveň nepoškozenými nanovlákny. Tato suspenze je pak v druhé fázi 

s různou koncentrací nanovláken aplikována do záměsi UHPC, ze které byly vytvořeny 

zkušební tělesa pro zkoušky mechanických vlastností. 

7.1 Metodika práce 

1. fáze: Nanovlákna 

 - vliv druhu pouţitého surfaktantu a jeho koncentrace na disperzitu suspenze 

 - zjištění závislosti míry disperzity na délce ultrasonikace 

 - výzkum stability nanovlákenných suspenzí  

 - studium míry destrukce nanovláken v závislosti na délce ultrasonikace 

2. fáze: UHPC + nanovlákna 

- stanovení mechanických vlastností betonu s nanovlákny 

 - analýza přítomnosti nanovláken pomocí SEM s prvkovou analýzou 

8 První fáze: Nanovlákna 

8.1 Použité suroviny 

8.1.1 Nanovlákna 

Nanovlákna, jako hlavní téma této práce, byla dodána společností Pardam s.r.o. Jedná se o 

anorganická nanovlákna z Al2O3 a SiO2, která lze vyrobit jak pomocí technologie 

elektrospiningu, tak forcespinningu. Jelikoţ jak přípravu suspenze, tak i výsledné vlastnosti 

betonové směsi pravděpodobně ovlivňuje délka nanovláken, byla proto dodána ve dvou 

různých délkách. K modifikaci délky byl pouţit kulový mlýn ihned po výrobě společností 

Pardam. 
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8.1.1.1 Al2O3 

Nanovlákna z oxidu hlinitého jsou typ keramického materiálu vyráběný průmyslovou 

výrobní technologií společností Pardam, s.r.o. Tento nanovlákenný produkt se skládá 

pouze z oxidu hlinitého, s malým podílem pórovitých částic stejného chemického sloţení. 

Nanovlákna z oxidu hlinitého byla po zvláknění vypálená s výslednou krystalickou 

modifikací alfa, jedná se tedy α – Al2O3, neboli korund.  Po výrobě byla dodatečně pouţita 

rentgenová difrakční analýza pro potvrzení krystalové modifikace a pořízeny snímky 

z elektronového mikroskopu, kde lze vidět rozdíl, mezi mletým a nemletým vzorkem 

(Obrázek 15). 

Tabulka 1: Vybrané parametry α -Al2O3 nanovláken [47] 

Struktura vlákna Polykrystalické nanovlákno 

Charakteristický průměr  150 - 400 nm (± 100 nm) 

Délka vlákna 2 aţ stovky μm (lze na přání modifikovat) 

Měrný povrch 25 - 30 m
2
/g 

Krystalová fáze α - alfa 

Fyzikální forma Bílý nadýchaný prášek 

Bod tání 2072 °C 

Součinitel tepelné vodivosti 30 W/mˑK 

 

 

 

Obrázek 14: Rentgenová difrakční analýza Al2O3 nanovláken v krystalické formě alfa [47] 
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Obrázek 15: Snímek Al2O3 nanovláken z SEM při 8000x zvětšení, krátká mletá nanovlákna 

(vlevo), dlouhá nemletá (vpravo) 

8.1.1.2 SiO2 

Nanovlákna z oxidu křemičitého jsou typ keramického materiálu vyráběný průmyslovou 

výrobní technologií společností Pardam, s.r.o.  Tento nanovlákenný produkt je vyrobený 

technologií elektrospiningu, která umoţňuje výrobu tenkých nanovláken o průměru 100-

300 nm s relativně úzkou distribucí průměrů vláken a skládá se pouze z amorfního oxidu 

křemičitého, s malým podílem pórovitých částic stejného chemického sloţení [47]. 

 

Tabulka 2: Vybrané parametry zkoušených SiO2 nanovláken. [47] 

Struktura vlákna Amorfní nanovlákna 

Charakteristický průměr  100 - 300 nm  

Délka vlákna 2 aţ stovky μm (lze na přání modifikovat) 

Měrný povrch 50 - 500 m
2
/g 

Krystalová fáze Amorfní SiO2 

Fyzikální forma Bílý nadýchaný prášek 

Bod tání 1665 °C 

Součinitel tepelné vodivosti 1,3 W/mˑK 
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Obrázek 16: Rentgenová difrakční analýza SiO2 nanovláken, na které lze vidět jejich 

amorfní podstatu [47] 

8.1.2   Surfaktanty 

Surfaktanty jsou povrchově aktivní látky teoreticky vhodné pro dispergaci a stabilizaci 

nanovláken v suspenzi. 

8.1.2.1 SDS 

Dodecylsíran sodný, téţ sodiumdodecylsulfát (SDS nebo NaDS) nebo sodiumlaurylsulfát 

(SLS) je iontová povrchově aktivní látka pouţívaná v celé řadě čistících a hygienických 

prostředků. Chemicky je to sodná sůl organosulfátu, přičemţ tento organosulfát má 12 

uhlíků a je připojen k záporně nabité sulfátové skupině. Má díky své stavbě tzv. amfifilní 

charakter, který jej předurčuje k detergentním vlastnostem – dvanáctiuhlíkatý ocásek je 

hydrofobní, sulfátová skupina vykazuje silně hydrofilní rysy [48]. Tento surfaktant byl 

zvolen na základě pozitivních zkušeností jiných výzkumných týmu s rozdruţováním CNT. 

 

Obrázek 17: Strukturní vzorec SDS[48] 

8.1.2.2 CTAB 

Cetrimoniumbromid (téţ cetyltrimethylamoniumbromid nebo CTAB, systematický 

název hexadecyltrimethylamoniumbromid, je kvartérní amoniová sloučenina, která je 

jednou ze sloţek povrchových cetrimidových antiseptik. Cetrimoniový (resp. 

hexadecyltrimethylamoniový) kation je účinným antiseptickým činidlem 

proti bakteriím a houbám. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Systematick%C3%BD_n%C3%A1zev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Systematick%C3%BD_n%C3%A1zev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvart%C3%A9rn%C3%AD_amoniov%C3%A9_slou%C4%8Deniny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Antiseptikum
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kationt
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Houby
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Cetrimoniumbromid je kationový tenzid. Mezi jeho pouţití patří tvorba pufrových roztoků 

pro extrakci DNA. Široce se pouţíval při syntéze zlatých nanočástic (např. koulí, tyčinek, 

dvojjehlanů). Významně se pouţívá i v kondicionérech na vlasy [49]. Taktéţ často 

pouţívaný pro stabilizaci CNT suspenzí. Oproti anionaktivnímu SDS má navíc CTAB 

kationaktivní charakter, coţ z něj dělá díky rozdílnému působení atraktivní látku pro 

porovnání. 

 

Obrázek 18: Strukturní vzorec CTAB [49] 

8.1.2.3 PCE 

Polykarboxylát étery jsou sloţené z methoxypolyethylenglykol kopolymeru (postranní 

řetězce) roubované na kopolymer methakrylové kyseliny (hlavní páteřní řetězec). 

Karboxylátová skupina COO
-
Na

+
 ve vodě disociuje, díky čemuţ poskytne negativní náboj 

páteřnímu řetězci. Polyethylenoxidové skupiny získají nerovnoměrné rozdělení elektronů, 

coţ následně způsobí chemickou polaritu v postranních řetězcích. Páteřní negativně nabitý 

řetězec umoţňuje adsorbci na kladně nabité koloidní částice. V důsledku toho se mění zeta 

potenciál částice a vzniklé odpudivé síly pomáhají udrţet suspenzi rozdruţenou [50]. 

Polykarboxylát étery jsou známé v technologii betonu jako superplastifikační přísady, 

schopné redukovat vodní součinitel. Polykarboxylát éterů existuje tedy celá řada. V této 

práci byl pouţit BASF MasterGlenium ACE 430, přísada pouţitá i v druhé fázi jako hlavní 

superplastifikační přísada v UHPC. 

 

Obrázek 19: Schéma molekuly PCE [51] 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tenzidy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Extrakce
https://cs.wikipedia.org/wiki/DNA
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nano%C4%8D%C3%A1stice
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kondicion%C3%A9r
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8.2 Použitá zařízení 

 Analytické váhy Sartorius CP64 

 Laboratorní váhy Sartorius Entris 

 Ultrazvukový homogenizátor Hielscher UP100H 

 Laserový granulometr Malvern Instruments Mastersizer 3000 

 Optický mikroskop Nikon SMZ25 

 Software pro analýzu obrázků Fiji [51] 

9 Dispergace nanovláken  

 Jak jiţ bylo v teoretické části zmíněno, dokonalá a stabilní dispergace nanovláken ve 

vodném roztoku a poté přeneseně v betonové směsi je základním předpokladem pro moţné 

podílení se nanovláken na přenosu napětí v matrici. Proto je potřeba se před samotným 

pouţitím nanovláken v betonu zaměřit na tuto problematiku. Tři různé surfaktanty běţně 

pouţívané v průmyslu, a to anionaktivní sodium dodecyl sulfat (SDS), kationaktivní 

cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) a anionaktivní polykarboxyléther (PCE), byly 

vybrány pro výzkum účinnosti těchto surfaktantů při zvolených koncentracích. 

Nanovlákennou suspenzi pak lze analyzovat v zásadě těmito metodami: 

1) Metodami pouţívající detekci průchozích či odraţených fotonů při průchodu 

suspenzí, 

2) optickým mikroskopem, 

3) laserovým analyzátorem částic, 

4) vizuálně. 

Kaţdý způsob analýzy má své výhody a nevýhody, proto se zvolila jejich kombinace. 

Z důvodů laboratorních kapacit byly zvoleny metody 2, 3 a 4, metoda 1 nebyla k dispozici. 

Optickým mikroskopem by samotná nanovlákna neměla jít vidět, ovšem dle zkušeností 

jiných výzkumných týmů ho lze pouţít pro pozorování agregátů nanovláken, které mají 

velikost jiţ větší neţ vlnová délka světla. Díky tomu lze pozorovat dispergaci nanovláken 

ve smyslu úbytků agregátů. Snímky z mikroskopu je ovšem vhodné určitým způsobem 

kvantifikovat, např. softwarem pro analýzu obrázků. 

Laserový analyzátor částic byl pouţit pro výzkum stability suspenzí bez přítomnosti 

surfaktantů. Pro výzkum optimálních koncentrací surfaktantů být pouţít nemohl z důvodu 
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tvorby pěny, která znemoţňuje měřit velikosti částic. Výhodou této metody je změření 

distribuce velikosti částic, díky které můţeme pozorovat chování suspenze (agregaci) ze 

zcela nové perspektivy. Výsledky z měření však nejsou kvalitativně objektivní, jelikoţ 

analyzátor počítá s tím, ţe částice jsou tvaru blízkému kouli a nanovlákna jsou ze své 

podstaty tomuto tvaru velmi vzdálená. Pro vzájemné porovnání suspenzí můţe být tato 

metoda velmi uţitečná.  

Vizuální metoda spočívá ve vizuálním posouzení stavu suspenze ve zkumavce. Tato 

metoda není analyticky přesná a těţko se kvantifikuje, avšak pro svoji jednoduchost a 

časovou nenáročnost byla s výhodou pouţita u výzkumu stability suspenzí. Pro výzkum 

disperzibility vhodná není, okem nelze objektivně posoudit velikost agregátů a všechny 

suspenze po ultrasonikaci vypadají totoţně. Následná sedimentace nanovláken však 

výrazně mění optické vlastnosti suspenze, díky čemuţ lze jednotlivé vzorky porovnat. 

Vţdy však porovnáváme vzorky vyrobené v co nejkratších intervalech od sebe a vţdy 

navzájem mezi sebou. 

9.1 Vliv koncentrace surfaktantů a doby ultrasonikace na 

dispergaci krátkých Al2O3 nanovláken 

Krátká Al2O3 nanovlákna, ve formě 1% roztoku, byla naváţena na analytických váhách 

s přesností 0,001g spolu s jednotlivými druhy surfaktantů (SDS, CTAB, PCE) o 

hmotnostních koncentracích surfaktant:nanovlákna 1:2, 1:1, 2:1, 4:1 a 8:1 do kádinky o 

obsahu 80 ml. Po doplnění vodou do celkového objemu 80 ml na výslednou koncentraci 

nanovláken 0,064 % a mechanickém promíchání o délce 10 s byla kádinka umístěna pod 

ultrazvukový homogenizátor nastavený na maximální amplitudu odpovídající výkonu 

100W a kontinuální homogenizaci. Ta byla ve 4 různých délkách, a to 1, 5, 15 a 30 minut. 

Spolu s tím byly analyzovány i vzorky bez ultrasonikace. Referenční suspenze byla 

tvořena pouze vodou s nanovlákny, bez pouţití surfaktantu. Konstantní hmotnostní 

koncentrace nanovláken 0,064 % v suspenzi byla zvolena s ohledem na dobrou viditelnost 

vláken na jedné straně a jejich spotřebou při experimentu na straně druhé. Souhrn 

informací viz Tabulka 3. 
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Tabulka 3: Souhrn informací u zkoušky vlivu koncentrace surfaktantů a doby ultrasonikace 

na okamžitou disperzitu krátkých Al2O3 nanovláken 

Nanovlákna: Krátká Al2O3  

Koncentrace nanovláken při US 0,064 % 

Pouţité surfaktanty SDS, CTAB, PCE 

Koncentrace surfaktant:nanovlákna REF (0:1) 1:2, 1:1, 2:1, 4:1, 8:1 

Délka ultrasonikace [min] 0, 1, 5, 15, 30 

Výkon ultrazvuku [W] 100  

Analýza Softwarová analýza fotek z optického 

mikroskopu 

 

Po dosaţení poţadované doby ultrasonikace byl vţdy plastovou pipetou odebrán vzorek, 

který byl umístěn pod optický mikroskop. Pro kaţdý vzorek bylo vyfoceno 5 snímků při 

zvětšení 150x. Ty je vhodné určitým způsobem kvantifikovat. Z tohoto důvodu byl pouţit 

software pro analýzu obrázků Fuji. Software umoţňuje celou řadu funkcí, z nichţ byly 

vybrány tři, a to: 

1) Relativní plocha částic (poměr plochy vláken/agregátů k celé ploše obrázku), 

2) počet částic, 

3) průměrná velikost částic. 

Předpokladem bylo, ţe úbytek viditelných agregátů způsobí pokles relativní plochy částic, 

pravděpodobně zvýší počet částic (rozpad velkých agregátů na několik menších) a zmenší 

průměrnou velikost částic. Ukázalo se však, ţe principy pouţívané při výzkumu CNT 

neplatí u anorganických nanovláken (nebo vláken viditelných v optickém mikroskopu). 

Al2O3 nanovlákna měla zřejmě poměrně velký průměr a šly v mikroskopu zřetelně vidět 

(Obrázek 20 vlevo). Naproti tomu nanovlákna z SiO2 měla průměr zřejmě menší a šly 

vidět pouze jejich agregáty (Obrázek 20 vpravo). I ty však byly natolik málo výrazné, ţe je 

program Fuji nedokázal relevantně zpracovat. Program rozlišuje jednotlivé fáze suspenze 

z obrázku na základě rozdílné barvy a kontrastu částic a pozadí, coţ byl problém právě 

SiO2 nanovláken. Pokud důvodem není jejich průměr, moţným vysvětlením můţe být 

index lomu světla. Voda, ve které jsou nanovlákna umístěna, má index lomu světla 1,33, 

amorfní oxid křemičitý pak 1,4 – 1,5 a oxid hlinitý v krystalové modifikaci alfa 1,76. Malý 

rozdíl mezi indexy lomu světla u vody a SiO2 nanovláken tak můţe být příčinou jejich 

špatné viditelnosti. Z tohoto důvodu byla tato metoda aplikována pouze na krátká Al2O3 

nanovlákna. Dlouhá Al2O3 pouţita nebyla, protoţe se ukázalo, ţe softwarová analýza 
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obrázků je časově extrémně náročná a vliv ultrasonikace na dlouhá nanovlákna je zkoumán 

v kapitole 9.2 samostatně.   

 

 

Po vyfocení je obrázek před vlastní analýzou nejprve nutno manuálně upravit, aby program 

co nejlépe rozpoznal částice od pozadí. Problémem bylo značné mnoţství nevýrazných 

odlesků, které sice nebránily vizuálnímu posouzení, avšak pro algoritmus programu to byla 

značná překáţka. Odlesky se tudíţ musely pracně odstraňovat pro dosaţení stejné úrovně 

kontrastu mezi vlákny a pozadím po celé ploše obrázku. Další problém byl s distribucí 

nanovláken v kapce pod sklíčkem v mikroskopu, kde se často tvořila místa s vyšší 

koncentrací nanovláken uprostřed kapky (HD – high density) a niţší koncentrací při 

okrajích (LD – low density), viz Obrázek 21. Tato nehomogenita si vyţaduje velký počet 

vyfocených snímků pro jednu testovanou suspenzi. Vyfoceno bylo vţdy 5 snímků pro 

jednu suspenzi jako kompromis mezi vysokou časovou náročností a mírou relevantností 

výsledků. 

 

Obrázek 21: Schéma HD a LD zón v kapce pod mikroskopem 

Obrázek 20: 1% suspenze krátkých Al2O3 (vlevo) a SiO2 (vpravo) nanovláken při 150x 

zvětšení 
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9.1.1   Výsledky softwarové analýzy s SDS 

 

Obrázek 22: Relativní plocha částic 

 

 

Obrázek 23: Průměrná velikost částic 

 

  

Obrázek 24: Počet částic 
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9.1.2   Výsledky softwarové analýzy s CTAB 

 

Obrázek 25: Relativní plocha částic 

 

 

Obrázek 26: Průměrná velikost částic 

 

 

Obrázek 27: Počet částic 
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9.1.3   Výsledky softwarové analýzy s PCE  

 

Obrázek 28: Relativní plocha částic 

 

 

Obrázek 29: Průměrná velikost částic 

 

 

Obrázek 30: Počet částic 
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9.1.4   Diskuze výsledků experimentu 

Relativní plocha částic by teoreticky měla být téměř konstantní křivka, lehce nabývající na 

hodnotě se zvyšující se dobou ultrasonikace. Při ultrasonikaci nanovláken dochází ke 

dvěma jevům, a to: 

a) Rozdruţení nanovláken, 

b) mechanické destrukci nanovláken. 

Pokud jsou nanovlákna spojena v agregáty, určitá část plochy jednotlivých nanovláken je 

z pohledu mikroskopu překryta jinými nanovlákny (Obrázek 31). Po rozdruţení je tato 

předtím zakrytá plocha odhalena a můţe být softwarem změřena. Naproti tomu 

mechanická destrukce nanovláken (lámání nanovláken) nemá na relativní plochu částic 

vliv. Díky tomu lze tento údaj pouţít jako jakousi kontrolu kvality postupu měření, spíše 

neţ měření faktických vlastností suspenze. Čím je křivka lineárnější a konstantnější, 

popřípadě mírně nabývající na hodnotách (odhalování dříve zakrytých míst), tím 

kvalitnější jsou poté výsledky měření počtu částic.  

 

Obrázek 31: Schéma překrývání nanovláken při agregaci 

Ty s relativní plochou částic do určité míry korelují, jak si je moţno všimnout především 

na vzorcích s velmi nevhodným průběhem relativní plochy (SDS 1:2, CTAB 1:1 a 1:2, 

PCE 1:1 a 8:1). Na výsledky průměrné velikosti částic nemají ostatní naměřené hodnoty 

zdánlivě vliv. Jak bylo však později zjištěno, tyto tři hodnoty mezi sebou interagují. 

Princip jejich interakce je zobrazen na diagramu na Obrázku 32. Diagram je trojrozměrný a 

znázorňuje, ţe pokud relativní plocha a počet částic spolu korelují, naměřený průběh 

průměrné velikosti částic bude odpovídat realitě (velikost 0). Pokud spolu nekorelují, 

hodnoty průběhu budou nabývat – dle diagramu – menších, či větších hodnot, neţ by byla 

reálná hodnota. Průměrná velikost částic tedy není v případě korelace konstantní, jak se 

můţe z diagramu na první pohled zdát. Konkrétní hodnoty této korelace uvedeny nejsou, 

ale díky diagramu si lze vysvětlit určité anomálie v průběhu průměrné velikosti částic. 
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V tomto experimentu však ke zmíněné korelaci do určité míry dochází (je nutno sledovat 

jednotlivé křivky) a průběhy průměrné velikosti částic by tak měly být poměrně přesné. 

Důvodem pro nekonzistenci výsledků měření relativní plochy byla jiţ zmíněná 

nehomogenita nanovláken v ploše, zřejmě způsobená kombinací neoptimálního nanesení 

kapky suspenze na podloţní sklíčko a povrchového napětí kapky vody. Rozdíl mezi 

oblastmi HD a LD lze vidět na Obrázku 33. Výsledky měření v tomto případě můţeme 

zpřesnit především zvětšením počtu snímků, coţ je ovšem nevýhodné z hlediska vysoké 

časové náročnosti analýzy, nebo optimalizací nanášení suspenze na podloţní sklíčko a její 

přikrytí sklíčkem krycím. 

 

Obrázek 32: Diagram závislosti průběhu průměrné velikosti částic na korelaci relativní 

plochy a počtu částic 

 

 

Obrázek 33: Suspenze krátkých Al2O3 nanovláken o koncentraci 0,064 % po 30min US při 

150x zvětšení, vlevo oblast HD, vpravo oblast LD 
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U průměrné velikosti částic si můţeme povšimnout menší konzistentnosti průběhů u 

suspenzí se surfaktantem SDS, oproti CTAB a PCE. To je spíše neţ důsledkem samotného 

působení SDS způsobeno neoptimalizovaným pouţíváním softwaru v počátcích pouţívání, 

coţ se v průběhu času zlepšovalo (lze pozorovat rozdíl jak mezi SDS a CTAB, tak CTAB a 

PCE). Další věcí, kterou je nutno zmínit je, ţe software nepozná absolutní velikost částic, 

vyjádřenou pak v jednotkách soustavy SI, ale vyjadřuje ji číselně bez jednotky. I bez 

pouţité jednotky však můţeme pozorovat jejich relativní změny. Z důvodu výše 

zmíněných nepřesností, způsobených oblastmi HD a LD a pouţíváním softwaru, není 

relevantní komentovat jednotlivé křivky, avšak můţeme pozorovat obecný trend společný 

pro všechny surfaktanty, nejlépe pak pozorovatelný u vzorků s CTAB a PCE. Volba 

surfaktantu na okamţitou dispergaci nanovláken ve vodě prakticky neměla vliv. Přitaţlivé 

síly mezi vlákny jsou zřejmě mnohem menší, neţ při pouţití CNT, proto zde není vliv 

surfaktantů tak výrazný. I tak si ale lze všimnout u vzorků s CTAB a především s PCE, ţe 

většina (CTAB), potaţmo všechny (PCE) výsledky velikostí částic u vzorků se 

surfaktantem byly menší, neţ referenční vzorek bez surfaktantu. To značí, ţe jejich pouţití 

zřejmě skutečně určitou mírou k dispergaci přispívá. Alternativní vysvětlení můţe být ve 

větší lámavosti nanovláken v přítomnosti surfaktantu. Pro lepší pohled na věc by bylo třeba 

udělat přesnější zkoušky zaměřené na tuto problematiku. Naopak velmi výrazný vliv měla 

ultrasonikace. Po pouhé 1 minutě ultrasonikace se většina agregátů rozpadla a průměrná 

velikost výsledných částic tak byla přibliţně čtvrtinová (pokles z velikosti 170 na cca 40). 

Další ultrasonikace pak vedla k pozvolnějšímu poklesu průměrné velikosti aţ na velikost 

cca 30. Pokles průměrné velikosti částic v této fázi si můţeme vysvětlit dvěma jevy. 

Jednak je to rozdruţení zbývajících agregátů v suspenzi, tak případné mechanické 

poškození vláken. Nanovlákna mohou být rozlomena vlivem smykového napětí ve vlákně 

v důsledku rázové vlny při kavitaci. Tu způsobuje lokální pokles tlaku při průchodu 

zvukové vlny kapalinou. Lámání nanovláken je z hlediska technologie výroby suspenze 

pro aplikaci v betonu nechtěným jevem, jelikoţ se předpokládá, ţe velmi krátké 

nanovlákna ztratí své teoretické schopnosti vyztuţit strukturu betonu (vlákna ztrácí svůj 

poměr délky k tloušťce). Tento jev je teoreticky moţné redukovat optimalizací parametrů 

ultrazvukového homogenizátoru, především sníţením jeho výkonu. Pro lepší pochopení 

této závislosti je potřeba provést navazující detailní studie. 
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Obrázek 34: Suspenze krátkých Al2O3 nanovláken o koncentraci 0,064 % před US (vlevo), 

po 1 min US (uprostřed) a po 30 min US (vpravo) při 150x zvětšení 

 

Měření počtu částic je, jak jiţ bylo řečeno, velmi odvislé od naměřené velikosti relativní 

plochy částic a výsledky jsou tudíţ poměrně proměnlivé. Z tohoto důvodu, stejně jako u 

výsledků měření průměrné velikosti částic, by nebylo relevantní komentovat jednotlivé 

křivky, ale je vhodné se zaměřit na obecný trend. Ten také zahrnuje skok mezi 0 a 1 min 

US, a to z cca 250 částic na snímku před US, na cca průměrně 1300 částic při 1 min US. 

To je více neţ 4 násobný nárůst, který koreluje s více neţ 4 násobným poklesem průměrné 

velikosti částic v tomto intervalu a značí intenzivní rozdruţení nanovlákenných agregátů. 

Ze zmíněných informací vyplývá, ţe účinnost ultrasonikace při pouţitém výkonu 100 W 

na rozdruţování krátkých nanovláken je nejvýraznější v první minutě, kdy je rozdruţena 

většina agregátů. Poté následuje rozdruţování zbylých agregátů a pravděpodobně 

i nechtěné mechanické poškozování nanovláken.  

9.2 Vliv ultrasonikace na dispergaci dlouhých nanovláken z Al2O3 a 

SiO2 

Poté, co bylo zjištěno, ţe pro míru dispergace nanovláken ihned po ultrasonikaci má 

surfaktant a jeho volba oproti vlivu ultrasonikace jen velmi malý vliv, byla s výhodou 

snadného a rychlého pouţití pro analýzu vlivu doby ultrasonikace na rozdruţování 

dlouhých nanovláken z Al2O3 a SiO2 pouţita metoda laserové difrakce přístrojem 

Mastersizer 3000. Pro detailnější pohled na kinetiku dispergace v počátcích ultrasonikace 

byl interval 1 aţ 5 min rozdělen měřením po 2 a 3 minutách US. Příprava suspenze 
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probíhala stejně jako v kapitole 9.1, pouze byl vynechán přídavek surfaktantů.  Po přípravě 

byla suspenze z kádinky přelita do přístroje Mastersizer v mnoţství potřebném pro měření, 

které indikoval software (cca 20 ml). Následně bylo měření spuštěno. Výsledky jsou pak 

prezentovány dvěma způsoby, a to: 

a) pomocí ukazatelů dv10, dv50 a dv90  

b) pomocí distribuční křivky velikostí částic   

Ukazatelé dv vyjadřují velikost v µm, která je větší neţ 10, 50, nebo 90 % všech částic 

(Obrázek 35). Je třeba brát v úvahu specifický tvar vláken. Jejich velikost je softwarem 

aproximovaná na tvar koule a nelze tedy díky rozdílným délkám různých druhů vláken je 

porovnávat mezi sebou, jelikoţ délka vláken bude ovlivňovat naměřenou velikost. Tato 

metoda však můţe vnést nový pohled na kinetiku dispergace nanovláken.  

 

 

Tabulka 4:Souhrn informací u zkoušky vlivu doby ultrasonikace na okamžitou disperzitu 

dlouhých Al2O3 a SiO2 nanovláken 

 Nanovlákna: Dlouhá Al2O3 a SiO2  

Koncentrace nanovláken při US 0,064 % 

Pouţité surfaktanty Ţádné 

Délka ultrasonikace [min] 0, 1, 2, 3, 5, 15, 30 

Síla ultrazvuku [W] 100 

Analýza Laserová difrakce  

Obrázek 35: Princip ukazatelů dv10, dv50 a dv90 
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9.2.1 Výsledky laserové difrakční analýzy 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 37: Ukazatelé dv10, dv50 a dv90 u dlouhých SiO2 nanovláken 

Obrázek 36: Ukazatelé dv10, dv50 a dv90 u dlouhých Al2O3 nanovláken 
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Obrázek 38: Ukazatel dv10 u dlouhých Al2O3 nanovláken 

 

 

Obrázek 39: Ukazatel dv10 u dlouhých SiO2 nanovláken 
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9.2.2   Distribuční křivky velikostí částic 

 

Obrázek 40: Distribuční křivky dlouhých Al2O3 (vlevo) a SiO2 nanovláken (vpravo)po 

různé době US 
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9.2.3  Diskuze výsledků experimentu 

Všechny ukazatele, dv10, dv 50 i dv90 vykazují rapidní pokles v počátcích ultrasonikace 

(Obrázek 36 a 37). Ukazatel dv10 byl z důvodu nevýhodného měřítka v původních grafech 

vynesen ještě samostatně (Obrázek 38 a 39). Rozdíl mezi vlákny z Al2O3 a SiO2 můţeme 

vidět uţ v počátečních hodnotách, kdy ukazatel dv50 a dv90 je přibliţně dvojnásobný a 

ukazatel dv10 dvanáctinásobný. Tento velký rozdíl je pravděpodobně způsoben 

makroskopickou fyzikální formou nanovláken, kdy dlouhá SiO2 nanovlákna tvořila 

poměrně velké šupinky v řádech aţ milimetrů. Rozdíl je jasně patrný na snímcích 

z mikroskopu při 150x zvětšení na Obrázku 41. Na něm můţeme vlevo vidět Al2O3 

nanovlákna tvořící nadýchané shluky, kdeţto vpravo SiO2 nanovlákna jsou ve formě 

jakoby slisované šupinky a pouze malá část špatně viditelných jednotlivých vláken je volně 

dispergovaná. Při aplikaci US tak byla rozdílná i kinetika dispergace. Al2O3 nanovlákna 

vykazovala rapidní dispergaci v prvních třech minutách, po kterých následovalo zpomalení 

indikující rozdruţení majoritního podílu agregátů. Poté následoval stále pokles, který byl 

zejména od 5 min jiţ velmi pozvolný. Stejně jako v případě analýzy dispergace krátkých 

Al2O3 nanovláken (kapitola 13) se předpokládá, ţe tento pokles je způsoben jednak stále 

rozdruţováním zbývajících těţko dispergovatelných agregátů, ale také mechanickým 

poškozením nanovláken. SiO2 nanovlakna pak vykazovala pomalejší dispergaci zejména 

v prvních 5 minutách, ale i v intervalu 5 aţ 15 minut docházelo stále k nezanedbatelnému 

poklesu hodnot, způsobený zřejmě jiţ zmíněnou odlišnou makroskopickou formou 

nanovláken, kdy je třeba pro dosaţení určitého stupně dispergace dodat mnohem více 

energie. Tato forma nanovláken je tudíţ z technologického hlediska poměrně nevýhodná a 

je třeba se zaměřit jiţ na výrobní proces jejich výroby, popřípadě uskladnění. 

 

Obrázek 41: Rozdíl mezi makroskopickou formou dlouhých Al2O3 (vlevo) a SiO2 

(vpravo)nanovláken při 150x zvětšení 
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Jiný pohled na kinetiku dispergace nám dávají průběhy distribučních křivek velikostí částic 

v závislosti na době US na Obrázku 40. Na nich si můţeme všimnout především odlišnému 

chování u velikostí menších neţ 10 µm, kdy u Al2O3 nanovláken dochází oproti SiO2 

nanovláknům k poměrně jasně viditelnému zvyšování počtu částic. Důvody mohou být 

následující: 

a) U Al2O3 nanovláken dochází k jejich intenzivní destrukci a tím pádem 

hromadění jejich malých fragmentů, 

b) nedostatek energie pro rozdruţení reziduálních agregátů v případě SiO2 

nanovláken, 

c) při aplikaci US dochází pouze ke zmenšování a destrukci nanovlákenných 

šupinek tvořených SiO2 a ne k dispergaci jednotlivých nanovláken. 

Důvod je však nejasný a dává prostor k dalšímu zkoumání. 

10  Stabilita nanovlákenné suspenze  

Po zjištění vlivu volby surfaktantu, jeho koncentrace a doby ultrasonikace na míru 

dispergace okamţitě po US, je vhodné se zaměřit na stabilitu vlastností suspenze v čase. 

V případné průmyslové výrobě UHPNFRC je alespoň určitá míra stability nezbytnou 

podmínkou pro moţnost aplikace nanovláken. V případě stability v řádech týdnů a měsíců 

by se tato suspenze nemusela vyrábět přímo při výrobě betonu, ale mohla by se i skladovat, 

nebo vyrábět jinde a dováţet.  

Stabilita suspenzí závisí především na velikosti δ-potenciálu, coţ je elektrický potenciál na 

rovině skluzu elektrické dvojvrstvy, která obklopuje částice ve vodě. Tento potenciál můţe 

být buď kladný, nebo záporný. Pokud mají částice velký δ-potenciál, ať kladný, nebo 

záporný, budou se odpuzovat a suspenze tak bude stabilní. Pokud je však δ-potenciál malý 

(meně neţ cca +30 nebo -30 mV), začnou převaţovat přitaţlivé Van der Waalsovy síly 

mezi částicemi a bude docházet k jejich agregaci. Velikost δ-potenciálu závisí také na pH 

roztoku. Hodnota pH, při které je δ-potenciál nulový se označuje jako point of zero charge 

(PZC). Přibliţné hodnoty PZC pro pouţité materiály viz Tabulka 5. 
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Tabulka 5: Point of zero charge u použitých materiálů 

Materiál PZC (pH) 

α - Al2O3 9,1 

SiO2 2,5 

 

Suspenze s SiO2 nanovlákny by tak měly teoreticky být stabilnější, neţ s Al2O3 

nanovlákny, díky většímu rozdílu mezi PZC a pH vody. Hodnota pH prostředí, ve kterém 

jsou nanovlákna suspendována, se však pohybuje od hodnoty 8 pro pitnou vodu, po 

hodnotu 12 pro čerstvou betonovou směs. Tato změna pH prostředí, spolu s přítomností 

plastifikačních přísad v betonu můţe výrazně ovlivnit výslednou disperzibilitu nanovláken. 

Na částici působí tyto síly: 

a) Gravitace, 

b) vztlaková síla (Archimedův zákon), 

c) přitaţlivé Van der Waalsovy síly, 

d) odpudivé elektrostatické síly elektrické dvojvrstvy (δ -  potenciál) 

Ovlivňit pak můţeme pouze velikost δ-potenciálu pomocí elektrostatické stabilizace, 

zabránit přiblíţení částic do dosahu Van der Waalsových sil pomocí stérické stabilizace, 

nebo jejich kombinací (elektrostérická stabilizace), viz Obrázek 42. Pouţité surfaktanty 

mají především elektrostatický charakter. SDS a PCE jsou anionaktivní a  δ-potenciál 

sniţují, naopak kationaktivní CTAB ho zvyšuje. Jejich relativně dlouhé řetězce však do 

určité míry učinkují i stéricky. Tato problematika je však poměrně sloţitá, vyţadující 

specificky zaměřený výzkum s pouţitím tzv. DLVO teorie [52], který je mimo kapacity 

této práce.  

 

Obrázek 42: Schéma a) elektrostatické, b) stérické, c) elektrostérické stabilizace[46] 
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Stabilita nanovlákenné suspenze byla testována několika způsoby. Jako první byl zkoušen 

vliv surfaktantů na stabilitu. Tento vliv byl zkoušen na krátkých nanovláknech. poté byl 

pak zkoušen vliv doby US na dlouhých  nanovláknech. Toto rozdělení na dlouhá a krátká 

nanovlákna má své opodstatnění. Při testování vlivu surfaktantů na stabilitu suspenze šlo 

především o kompatibilitu jednotlivých surfaktantů s danými materiály, z kterých jsou 

nanovlákna vyrobena, a proto byla zvolena pouze jedna délka. Naopak při testování vlivu 

doby ultrasonikace by krátká nanovlákna nebyla vhodná, jelikoţ jsou prakticky plně 

rozdruţená jiţ po 1 min US, proto byla v tomto případě zvolena nanovlákna dlouhá. 

10.1  Vliv surfaktantů na stabilitu suspenze s krátkými Al2O3 a SiO2 

nanovlákny 

Krátká Al2O3 a SiO2 nanovlákna byla ve formě 1% roztoku naváţena na analytických 

váhách s přesností 0,001g spolu s jednotlivými druhy surfaktantů (SDS, CTAB, PCE) v 

kádince o obsahu 80 ml. Spolu s těmito vzorky byla vyrobena i referenční suspenze bez 

surfaktantu. Po doplnění vodou do celkového objemu 80 ml na výslednou koncentraci 

nanovláken 0,064 % a mechanickém promíchání o délce 10 s byla suspenze vystavena 

ultrasonikaci s výkonem 100 W. Doba ultrasonikace byla 30 minut. Souhrn informací viz 

Tabulka 6. 

Po dosaţení poţadované doby ultrasonikace suspenzí s Al2O3 nanovlákny byly plastovou 

pipetou odebrány vzorky a umístěny pod optický mikroskop. Vyfoceno bylo 5 snímků při 

zvětšení 150x, které byly následně podrobeny softwarové analýze. Zbytek suspenzí byl 

přelit do laboratorních zkumavek umístěných ve stojanu. Odebrání vzorku suspenzí bylo 

opakováno po 24 hodinách a po 7 dnech Před odebráním byly zkumavky ručně protřepány, 

aby se sediment na dně zkumavky dostal do vznosu.  

Suspenze s SiO2 nanovlákny byly po US přelity do zkumavek. Po 7 dnech pak byly 

vyfoceny snímky všech suspenzí ve zkumavkách pro vizuální posouzení stability. 

Výsledky jsou prezentovány graficky pomocí relativní plochy částic, průměrné velikostí 

částic a počtu částic a pomocí snímků sedimentace suspenzí ve zkumavkách. 
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Tabulka 6: Souhrn informací ke zkoušce vlivu surfaktantů na stabilitu krátkých nanovláken 

Nanovlákna: Krátká Al2O3 a SiO2  

Koncentrace nanovláken při US 0,064 % 

Pouţité surfaktanty SDS, CTAB, PCE 

Koncentrace surfaktant:nanovlákna REF (0:1), 1:2, 1:1, 2:1, 4:1, 8:1 

Délka ultrasonikace [min] 30 

Síla ultrazvuku [W] 100 

Analýza a) SW analýza fotek (pouze Al2O3) 

b) Vizuálně 
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10.1.1  Výsledky softwarové analýzy s SDS 

 

Obrázek 43: Relativní plocha částic 

 

 

Obrázek 44: Průměrná velikost částic 

 

 

Obrázek 45: Počet částic 
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10.1.2 Výsledky softwarové analýzy s CTAB 

 

Obrázek 46: Relativní plocha částic 

 

 

Obrázek 47: Průměrná velikost částic 

 

 

Obrázek 48: Počet částic 
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10.1.3 Výsledky softwarové analýzy s PCE 

 

Obrázek 49: Relativní plocha částic 

 

 

Obrázek 50: Průměrná velikost částic 

 

 

Obrázek 51: Počet částic 
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10.1.4 Výsledky vizuální analýzy 

 

 

Obrázek 52: Sedimentace krátkých Al2O3 nanovláken se surfaktanty SDS (vlevo), CTAB 

(uprostřed) a PCE (vpravo) o koncentracích 1:2, 1:1, 2:1, 4:1 a 8:1 po 7 dnech. 

Referenční vzorek bez surfaktantu je zcela vlevo. 

 

 

Obrázek 53: Sedimentace krátkých SiO2 nanovláken se surfaktanty SDS (vlevo), CTAB 

(uprostřed) a PCE (vpravo) o koncentracích 1:2, 1:1, 2:1, 4:1 a 8:1 po 7 dnech. 
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10.1.5 Diskuze výsledků experimentu 

Průběhy všech hodnot jsou porovnány s hodnotami před  ultrasonikací. V grafech je tato 

hodnota na pozici x = -1. Nultý den pak charakterizuje hodnoty okamţitě po US. Tento 

způsob byl zvolen z důvodu lepší přehlednosti průběhů oproti sloupcovým grafům. 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 9.1, hodnoty relativní plochy částic (na snímku) jsou 

především ukazateli konzistentnosti měření. Při menším počtu snímků, jako v tomto 

případě, dochází jak k větším náhodným odchylkám v měření, tak výsledek ovlivní lidský 

psychologický faktor. Rozdruţené vzorky jsou více homogenní a výsledky výběru z 5 

snímků jsou přesnější, neţ měření špatně rozdruţených (popřípadě plně agregovaných) 

suspenzí, kdy osoba provádějící měření je nucena vyfotit spíše snímek, kde jsou 

nanovlákenné shluky, neţ prázdný prostor bez nanovláken. Z tohoto důvodu jsou výsledky 

měření relativní plochy částic pouţity spolu s výsledky měření počtu částic především 

k případným korekturám a vysvětlením odchylek průběhů výsledků měření průměrné 

velikosti částic, dle diagramu na Obrázku 32. 

Při pouţití SDS (Obrázek 44 aţ 46) došlo po 24 hodinách od US ke skokovému nárůstu 

velikosti, následované opět poklesem po 7 dnech. Je velmi nepravděpodobné, aby toto 

rozdruţení mezi prvním a sedmým dnem bylo způsobené samovolně. Bez dodané energie 

musí přirozeně docházet, dle druhého termodynamického zákona, ke sniţování entropie, 

čili uspořádanosti systému. Tento skok je způsoben chybou měření a odpovídá kombinací 

výsledků měření počtu a relativní plochy částic, dle diagramu na Obrázku 32. Jinými 

slovy, naměřené hodnoty po 24 hodinách jsou s velkou pravděpodobností vyšší, neţ 

skutečné hodnoty. Obecně můţeme říci, ţe suspenze s pouţitím SDS byla vysoce stabilní a 

po pouţití US nedošlo téměř k ţádnému významnému nárůstu průměrné velikosti částic 

ani po 7 dnech. Konečné týdenní výsledky vykazují prakticky stejné hodnoty, jako 

okamţitě po US. Můţeme tedy říci, ţe všechny koncentrace SDS byly proti agregaci 

nanovláken účinné. Naproti tomu referenční vzorek bez pouţití surfaktantu vykazoval 

výrazný lineární nárůst, kdy po 7 dnech průměrná velikost částic dosáhla téměř hodnot 

před pouţitím US.  

Při pouţití CTAB o koncentracích 2:1, 4:1 a 8:1 docházelo taktéţ k lineárnímu nárůstu 

průměrné velikosti částic. Tento narůst byl ovšem oproti referenčnímu vzorku zpomalen. 

Je moţné si všimnout závislosti koncentrace CTAB na rychlosti nárůstu velikosti částic. 

Při pouţití koncentrace 8:1 docházelo k nejrychlejšímu nárůstu, následované koncentrací 
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4:1 a následně 2:1. Naproti tomu niţší koncentrace 1:2 a 1:1 vykazovaly po 7 dnech 

přibliţně stejné hodnoty, jako při pouţití SDS, tudíţ pravděpodobně stejnou míru stability. 

Relativní plocha částic a počet částic v intervalu 1 aţ 7 dní koreluje, tudíţ by průběh 

velikosti částic v tomto intervalu měl být relevantní. Navazující výzkumy by se tak mohly 

soustředit v případě pouţití CTAB na tyto niţší koncentrace. 

U suspenzí s PCE pak docházelo při všech koncentracích k podobnému zvětšování 

velikosti částic v čase, ovšem reálné hodnoty by měly být niţší, jelikoţ relativní plocha a 

počet částic v intervalu 1 aţ 7 dní spolu nekorelují. Výsledek je tedy diskutabilní a 

teoreticky je moţné, ţe reálně PCE dokáţe zabránit agregaci stejně dobře, jako SDS. 

Jako jednoduchá a velmi účinná se ukázala vizuální metoda posouzení stability. U suspenzí 

jak s Al2O3 (Obrázek 53), tak i SiO2 nanovlákny (Obrázek 54), můţeme jasně vidět úplnou 

sedimentaci u všech koncentrací CTAB  i PCE. Naopak u SDS je patrný vliv koncentrace 

na sedimentaci, kdy docházelo oproti referenční suspenzi k postupnému zlepšování 

stability aţ po koncentraci 2:1, kdy byla suspenze nejstabilnější. Při vyšších koncentracích 

4:1 a 8:1 pak docházelo k poklesu stability. 

Lze tedy konstatovat, ţe při zvolených koncentracích byl nejúčinnější surfaktant SDS o 

koncentraci 2:1. Pozitivní výsledky CTAB o koncentracích 1:2 a 1:1 se neprojevily u 

vizuální zkoušky a můţe tak jít pouze o chybu měření. Účinnost PCE je také diskutabilní, 

jelikoţ u vizuální sedimentační zkoušky se moţná stabilita suspenzí také neprojevila.  
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10.2   Vliv délky ultrasonikace na stabilitu dlouhých nanovláken 

Dlouhá Al2O3 a SiO2 nanovlákna byla ve formě 1% roztoku naváţena na analytických 

váhách s přesností 0,001g bez pouţití surfaktantů v kádince o obsahu 80 ml. Po doplnění 

vodou do celkového objemu 80 ml na výslednou koncentraci nanovláken 0,064 % a 

mechanickém promíchání o délce 10 s byla suspenze vystavena ultrasonikaci s výkonem 

100 W. Délka US byla v délkách 1, 2, 3, 5, 15 a 30 minut. Souhrn informací viz Tabulka 7. 

Po dosaţení poţadované doby US byla přibliţně polovina obsahu kádinky (40 ml) přelita 

do sběrné nádoby přístroje Mastersizer 3000 a spuštěno měření. To bylo opakováno i po 24 

hodinách. Změřeny byly také suspenze před US. Měření po 7 dnech nemohlo být 

uskutečněno z důvodu omezeného mnoţství suspenzí v kádinkách. Výsledky měření jsou 

prezentovány veličinami dv10, dv50 a dv90 a průběhy distribučních křivek. 

 

Tabulka 7: Souhrn informací ke zkoušce vlivu US na stabilitu dlouhých nanovláken 

Nanovlákna: Dlouhá Al2O3 a SiO2  

Koncentrace nanovláken při US 0,064 % 

Pouţité surfaktanty Ţádné 

Délka ultrasonikace [min] 1, 2, 3, 5, 15, 30 

Síla ultrazvuku [W] 100 

Analýza Laserová difrakční analýza 
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10.2.1 Výsledky laserové difrakční analýzy s Al2O3 

 

Obrázek 54: Závislost ukazatele dv10 na době US u dlouhých Al2O3 nanovláken 

 

 

Obrázek 55: Závislost ukazatele dv50 na době US u dlouhých Al2O3 nanovláken 

 

 

Obrázek 56: Závislost ukazatele dv90 na době US u dlouhých Al2O3 nanovláken 
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10.2.2 Výsledky laserové difrakční analýzy s  SiO2  

 

Obrázek 57: Závislost ukazatele dv10 na době US u dlouhých SiO2 nanovláken 

 

Obrázek 58: Závislost ukazatele dv50 na době US u dlouhých SiO2 nanovláken 

 

Obrázek 59: Závislost ukazatele dv50 na době US u dlouhých SiO2 nanovláken 
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10.2.3 Distribuční křivky Al2O3 

 

Obrázek 60: Distribuční křivky dlouhých Al2O3 nanovláken po 1 min US (vlevo), 2 min US 

(uprostřed) a 3 min US (vpravo), měřeno okamžitě po US a po 24 hodinách 
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Obrázek 61: Distribuční křivky dlouhých Al2O3 nanovláken po 5 min US (vlevo), 15 min 

US (uprostřed) a 30 min US (vpravo), měřeno okamžitě po US a po 24 hodinách 
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10.2.4 Distribuční křivky SiO2 

 

Obrázek 62: Distribuční křivky dlouhých SiO2 nanovláken po 1 min US (vlevo), 2 min US 

(uprostřed) a 3 min US (vpravo), měřeno okamžitě po US a po 24 hodinách 

 



65 

 

 

 

Obrázek 63: Distribuční křivky dlouhých SiO2 nanovláken po 5 min US (vlevo), 15 min US 

(uprostřed) a 30 min US (vpravo), měřeno okamžitě po US a po 24 hodinách 
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10.2.5 Diskuze výsledků experimentu 

Po 1 min US u dlouhých Al2O3 nanovláken (Obrázek 54 aţ 56) můţeme vidět 

nedostatečnou jak dispergaci okamţitě po US (malý pokles především ukazatele dv90, 

který nejlépe vystihuje velikost agregátů, ale i dv50 a dv10), tak následnou agregaci 

nanovláken po 24 hodinách, viditelnou na Obrázku 56. Po 2 min US jiţ k této agregaci 

téměř nedocházelo a suspenze byla poměrně stabilní, ale výsledná disperzita ještě 

nedosahovala úrovně suspenzí po 3 a více minutách US. Ty vykazovaly po 24 hodinách 

stabilitu i bez pouţití surfaktantů, jejich disperzita se lišila jiţ málo a odpovídala délce US. 

U dlouhých SiO2 nanovláken (Obrázek 57 aţ 59) je nápadná odlišná kinetika dispergace, 

diskutovaná také v kapitole 9.2.3, způsobená pravděpodobně jinou makroskopickou 

formou nanovláken, kdy SiO2 nanovlákna tvořila makroskopické šupinky, oproti sypkému 

prášku Al2O3 nanovláken. To způsobilo potřebu větší dávky energie pro rozdruţení, kdy 

suspenze SiO2 nanovláken byla plně rozdruţena aţ za 15 min, oproti 3 – 5 min u Al2O3 

nanovláken. Oproti nim však nedocházelo po 24 hodinách k agregaci ani u suspenze po 1 

min. US. Všechny suspenze tak vykazovaly stabilitu, hodnoty dv10, dv50 a především 

dv90 byly po 24 hodinách prakticky totoţné s hodnotami okamţitě po US. 

I přes pouţití odlišné metodiky pozorování stability u krátkých a dlouhých nanovláken je 

zřejmé, ţe délka nanovláken ovlivňuje stabilitu suspenze. Vysvětlením můţe být rozdílná 

kinetická energie nanovláken při jejich pohybu. Nanovlákna v suspenzi jednak vykazují 

samovolný Brownův pohyb, tak při jakékoliv manipulaci se suspenzí mění svou polohu. 

Jejich kinetická energie se rovná:  

   
    

 
 

Kde: 

Ek……………. Kinetická energie 

m…………….  Hmotnost částice 

v……………… Rychlost částice 
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Kinetická energie je tedy přímo úměrná hmotnosti nanovlákna a ta je - při zachování 

stejného průměru - přímo úměrná délce vlákna. Tato kinetická energie tak můţe být větší, 

neţ přitaţlivé Van der Waalsovy síly, které jsou důvodem jejich agregace. Dalším 

vysvětlením je malý počet kontaktních míst mezi nanovlákny v poměru ke své hmotnosti. 

Van der Waalsovy síly působí pouze v místě dotyku. Delší nanovlákna se zřejmě díky své 

velikosti hůře spojují v agregáty, viz schéma na Obrázku 64. Rozdíl v agregaci dlouhých a 

krátkých Al2O3 nanovláken lze přímo pozorovat na Obrázku 65. 

 

 

Obrázek 64: Schéma nově vznikajících agregátu po rozdružení u dlouhých (vlevo) a 

krátkých nanovláken (vpravo) 

 

Obrázek 65: Rozdíl v agregaci dlouhých (vlevo, 100x zvětšení) a krátkých (vpravo, 150x 

zvětšení) Al2O3 nanovláken po 7 dnech 
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11 Druhá fáze: Nanovlákna + UHPC 

Po zjištění vlivu surfaktantů a ultrasonikace na vlastnosti nanovlákenných suspenzí bylo 

cílem druhé fáze připravit suspenze krátkých i dlouhých Al2O3 a SiO2 nanovláken na míru 

optimalizovaným způsobem a následně je aplikovat do záměsi UHPC. Dále bylo cílem 

vytvořit zkušební trámečky a na nich ověřit výsledné mechanické vlastnosti oproti 

referenční záměsi bez nanovláken. Po zkouškách mechanických vlastností byl následně na 

zlomcích trámečků proveden pokus o přímé pozorování nanovláken v betonu pomocí 

elektronového mikroskopu. 

Dle výsledků první fáze byl vybrán surfaktant SDS v hmotnostní koncentraci 

surfaktant:nanovlákna 2:1. Pro ověření moţného vlivu surfaktantu na mechanické 

vlastnosti byly vytvořeny i záměsi bez SDS. Celkem tedy byly vytvořeny 3 základní typy 

UHPC záměsí, viz Tabulka 8. 

Tabulka 8: Základní rozdělení záměsí 

UHPC 

UHPC + nanovlákna 

UHPC + nanovlákna + SDS 

 

11.1   Použité suroviny 

11.1.1 Cement 

Jako hlavní pojivová sloţka byl pouţit portlandský cement CEM I 52,5 N C3A-frei firmy 

Lafarge. Dostupné vlastnosti pouţitého cementu jsou uvedeny v Tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Dostupné vlastnosti použitého cementu 

Měrná hmotnost [g/cm
3
] 3,13 

Pevnost v tlaku po 28 dnech [MPa] 60 

Měrný povrch dle Blaina [m
2
/kg] 450 

Počátek tuhnutí při 20 °C [min] 140 

Obsah C3A [%] 0 
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11.1.2 Mikrosilika 

Elkem Microsilica® Grade 940 U je mikrosilika dodávaná v nezhutněné formě, která se 

fyzicky chová jako mikroplnivo a chemicky jako silně reaktivní pucolán. Dostupné 

vlastnosti viz Tabulka 10. 

Tabulka 10: Dostupné vlastnosti použité mikrosiliky 

Obsah amorfního SiO2 [%] >90 

Zbytek na sítě o velikosti 45 µm [%] <1,5 

Vlhkost [%] <1 

Sypná hmotnost [kg/m
3
] 200 - 350 

 

11.1.3 Křemičitý prášek 

Křemičitý prášek společnosti Quarzwerke Gruppe slouţící jako mikroplnivo. Dostupné 

vlastnosti viz Tabulka 11. 

 

Tabulka 11: Dostupné vlastnosti použitého křemičitého prášku 

Měrná hmotnost [g/cm
3
] 2,65 

Zbytek na sítě o velikosti 45 µm [%] 19 

Zbytek na sítě o velikosti 63 µm [%] 3 

Obsah SiO2 97 

Obsah Al2O3 1,6 

 

11.1.4 Křemičitý písek 

Jako plnivo byl pouţit křemičitý písek jemné frakce 0,1-0,4 mm, díky kterému je dosaţená 

vysoká homogenita betonové směsi. 

11.1.5 Přísady 

Pro přípravu UHPC byla pouţita kombinace 3 chemických přísad. 

11.1.5.1 BASF MasterGlenium ACE 430 

Superplastifikační přísada na bázi polykarboxylátů. Umoţňuje vysokou míru ztekucení a 

větší počáteční pevnosti. Doporučené dávkování je 0,2 – 3 % hmotnosti cementu. V našem 

případě bylo pouţito dávkování ve výši 4,5 % z hmotnosti cementu a to z důvodu 

vysokého obsahu mikrosiliky a křemičitého prášku. 
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11.1.5.2 BASF Glenium SKY 911 (nyní pod názvem MasterSure 911) 

Jedná se o plastifikační přísadu na bázi polykarboxylátů se zpoţděným účinkem, 

pouţívanou pro udrţení konzistence při prvních cca 90 minutách. Zpoţdění je přibliţně 15 

– 25 minut. Pouţívá se v kombinaci s běţnou superplastifikační přísadou. Pro dosaţení 

konstantní konzistence při prvních 90 minutách je doporučeno dávkování ve výši 50 % 

z hmotnosti základní superplastifikační přísady.  

11.1.5.3       BASF DCC-Entlüfter  (nyní MasterFinish DF 370) 

Je tekutá přísada se silným odvzdušňovacím účinkem pouţívaná jak z technických (např. 

drátkobeton) tak estetických důvodů (pohledový beton). Doporučené dávkování v rozmezí 

0,75 – 1 kg/m
3
 čerstvého betonu. Při pouţití spolu se superplastifikační přísadou 

MasterGlenium zlepšuje míru ztekucení, i kdyţ sama o sobě ztekucující vlastnosti nemá. 

11.1.6 Nanovlákna 

Viz kapitola 8.1.1 

11.1.7 SDS 

Viz kapitola 8.1.2.1 

11.2   Použitá zařízení 

 Analytické váhy Sartorius CP64 

 Laboratorní váhy Sartorius Entris 

 Ultrazvukový homogenizátor Hielscher UP100H 

 Akumulátorová vrtačka Makita DDF343SHEX 

 Hydraulický lis 

 Digitální posuvné měřítko 

 Skenovací elektronový mikroskop FEI MLA 

12   Postup přípravy betonových záměsí 

Suché sloţky směsi (cement, křemičitý písek, křemičitý prášek a mikrosilika – receptura 

uvedena v Tabulce 12) byly v plastovém kyblíku naváţeny na laboratorních vahách 

s přesností na 0,1 g. Suchá směs byla minutu homogenizována akumulátorovou vrtačkou 

s míchacím nástavcem při 400 otáčkách za minutu (Obrázek 66 vlevo). Poté byla 

připravena nanovlákenná suspenze. Jako surfaktant byl dle předchozích výsledků zvolen 
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SDS o hmotnostní koncentraci surfaktant:nanovlákna 2:1. Nanovlákna (v koncentracích 

0,004, 0,008, 0,016, 0,032 a 0,064 % ve výsledné betonové záměsi) byla spolu se 

surfaktantem naváţena v kádince o objemu 80 ml na analytických vahách. Po doplnění 

vodou na poţadovaný objem vody v betonové záměsi byla suspenze vystavena 

ultrasonikaci o výkonu 100 W. Krátká Al2O3 i SiO2 nanovlákna byla rozdruţována 1 

minutu, dlouhá Al2O3 pak 3 minuty a dlouhá SiO2 5minut. Rozdílná doba US odpovídá 

výsledkům z předchozích kapitol. Do rozdruţené suspenze pak byly laboratorní stříkačkou 

nadávkovány tekuté přísady - BASF MasterGlenium ACE 430, BASF Glenium SKY 911 a 

BASF DCC-Entlüfter (Obrázek 66 vpravo).  Po mechanickém promíchání tekutých sloţek 

v délce 10 s byla za stálého míchání suché směsi o rychlosti 400 ot/min přidávána tekutá 

část. Doba aplikace tekuté části byla pro dosaţení poţadované homogenity  30 - 40 s. 

Celková doba míchání při rychlosti 400 ot/min byla 1 minutu. Větší rychlost nebyla 

pouţita z důvodu víření suché směsi při vyšších otáčkách. Po 1 minutě byla záměs 

dostatečně zplastifikovaná a bylo moţno pouţít vyšší rychlosti 1300 ot/min. Tato rychlost 

byla udrţována následující 2 minuty. Poté byla výsledná betonová směs uloţena do forem 

z plexiskla o rozměrech 2× 2 × 8 cm. Z kaţdé směsi byly vytvořený 3 trámečky. Vibrační 

hutnění pouţito nebylo, jelikoţ forma byla z jednoho kusu plexiskla pro 12 trámečků, tudíţ 

by nebylo moţno pouţít stejnou míru hutnění pro všechny záměsi. Předpokládalo se však, 

ţe samozhutňující vlastnosti UHPC budou dostačující pro dosaţení dobré úrovně 

kompaktnosti. 

Pro otestování vlivu SDS na mechanické vlastnosti UHPC byly stejným způsobem 

vyrobeny i záměsi pouze s nanovlákny, bez pouţití SDS a také 6 referenčních trámečků 

bez pouţití nanovláken a SDS (Tabulka 8). 

Tabulka 12: Použitá receptura UHPC na 1m
3
 betonu 

Surovina Hmotnost [kg] 

Cement CEM I 52,5 N C3A frei 690 

Křemičitý písek 0,1-0,4 927,5 

Křemičitý prášek 345 

Mikrosilika 172,5 

BASF MasterGlenium ACE 430 31 

BASF Glenium SKY 911 13,8 

BASF DCC-Entlüfter   1 

Voda 160,5 

 



72 

 

Tabulka 13: Souhrn informací k přípravě nanovlákenných suspenzí 

Délka vláken Krátká  Dlouhá 

Materiál Al2O3  SiO2  Al2O3  SiO2 

Délka ultrasonikace [min] 1  1  3  5 

Koncentrace nanovláken v betonu [%] 0,004        0,008        0,016        0,032        0,064 

Pouţité surfaktanty SDS 2:1, Ţádný 

Síla ultrazvuku [W] 100 

 

Po 24 hodinách byly trámečky odformovány a uloţeny v prostředí se 100 % relativní 

vlhkostí vzduchu. Po 28 dnech byly změřeny a zváţeny pro stanovení objemové hmotnosti. 

Poté proběhla na hydraulickém lisu zkouška pevnosti v tahu za ohybu a na následně na 

zlomcích trámečků pevnost v tlaku.  

 

Obrázek 66: Příprava betonové záměsi. Míchání akumulátorovou vrtačkou (vlevo) a 

dávkování přísad (vpravo) 
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12.1   Výsledky mechanických vlastností záměsí s SDS 

 

Obrázek 67: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu s SDS 

 

 

Obrázek 68: Pevnost betonu s SDS v tahu za ohybu  

 

 

Obrázek 69: Pevnost betonu s SDS v tlaku  
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12.2 Výsledky mechanických vlastností záměsí bez SDS 

 

Obrázek 70: Objemová hmotnost betonu bez SDS 

 

 

Obrázek 71: Pevnost betonu bez SDS v tahu za ohybu 

 

 

Obrázek 72: Pevnost betonu bez SDS v tlaku 
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12.3   Diskuze výsledků 

Objemová hmotnost referenční zatvrdlé záměsi byla 2210 kg/m
3
. Záměsi s nanovlákny o 

koncentraci 0,004 % a s pouţitím SDS vykazovaly hodnoty velmi blízké referenční 

záměsi, a to od 2170 kg.m
3
 do 2230 kg.m

3
(Obrázek 67). U koncentrace 0,008 % jiţ byly 

objemové hmotnosti mírně niţší a to 2140 – 2150, ovšem záměs s dlouhými Al2O3 

nanovlákny vykazovala větší pokles na 1960 kg/m
3
. Jiţ velmi výrazné sníţení objemové 

hmotnosti je viditelné u koncentrace 0,016 %, kdy i přes přítomnost odvzdušňovací přísady 

docházelo vlivem SDS při míchaní k výrazné tvorbě vzduchových bublin. Konzistence 

čerstvého betonu připomínala pórobeton a tato struktura zůstala i po hydrataci. Hodnoty 

objemových hmotností pak byly 1710 – 1720 kg/m
3
 s výjimkou záměsi s krátkými SiO2 

nanovlákny, která měla objemovou hmotnost niţší, a to 1420 kg/m
3
. Tento rozdíl, i rozdíl u 

vyšších koncentrací nanovláken (a z toho především vyvozené vyšší koncentrace SDS, 

jakoţto původce tvorby vzduchových bublin) je způsobený rozdílnou intenzitou 

mechanického hutnění. Zavedením velkého mnoţství vzduchových bublin se zcela změnily 

reologické vlastnosti čerstvého betonu z konzistence samozhutňující, na konzistenci 

betonové pěny bez jakýchkoliv tekoucích vlastností. Z tohoto důvodu bylo nutno čerstvou 

záměs mechanicky poklepem shora hutnit, aby zaplnila celý objem formy. Nestejnorodost 

tohoto hutnění je tedy hlavní příčinou rozdílů naměřených objemových hmotností u 

výrazně pórovitých záměsí. U koncentrace 0,032 % pak došlo k dalšímu poklesu 

objemových hmotností, které byly1350 – 1470 kg/m
3
 opět s jednou výjimkou, a to 

1810 kg/m
3 
u vzorků s dlouhými Al2O3 nanovlákny. U nejvyšší koncentrace 0,064 % pak 

byly objemové hmotnosti od 1220 kg/m
3 

do 1730 kg/m
3
. Zdánlivě tedy nedocházelo 

k dalšímu poklesu, ovšem objektivně bylo mnoţství a velikost vzduchových bublin po 

zamíchání čerstvého betonu mnohem větší. Při mechanickém hutnění však docházelo 

vlivem nestability bublin k jejich intenzivní destrukci a proto výsledky objemových 

hmotností jsou na přibliţně stejné úrovni jako u záměsí s koncentrací 0,032 %. 

Mechanické vlastnosti tak byly ovlivněny především změnami v objemové hmotnosti díky 

přítomnosti SDS, ne kvůli přítomností nanovláken. Pevnost v tahu za ohybu (Obrázek 67) 

referenční záměsi byla 14,0 MPa. U koncentrace 0,004 % došlo k mírnému poklesu, kdy se 

výsledky pohybovaly mezi 12,4 aţ 14,7 MPa. Vzorky s koncentrací 0,008 % pak 

vykazovaly dále mírný pokles na hodnoty11,1 aţ 12,1 MPa. Výrazný skok odpovídající 

změně v objemové hmotnosti můţeme vidět u koncentrace 0,016 %, kdy hodnoty pevnosti 

v tahu za ohybu poklesly na 5,1 aţ 8,0 MPa. Velké rozdíly jednotlivých záměsí u 
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koncentrací 0,032 a 0,064 % jsou způsobené výše zmíněným problémem s hutněním. To 

nejenom ţe ovlivňovalo pevnost kvůli menší objemové hmotnosti, ale také horší 

homogenitou struktury trámečků. Pevnost v tahu za ohybu se tedy v případě koncentrace 

0,032 % pohybovala v rozmezí 5,0 aţ 9,3 MPa a u koncentrace 0,064 % 2,2 aţ 7,2 MPa. 

V případě pevnosti v tlaku (Obrázek 69) můţeme vidět zásadní rozdíl v závislosti poklesu 

pevnosti na koncentraci nanovláken (a tím SDS) oproti pevnosti v tahu za ohybu, kdy 

k rapidnímu poklesu došlo uţ u koncentrace 0,008 %. S koncentrací 0,004 % pevnost 

v tlaku dokonce stoupla z 96,6 MPa u referenční záměsi na 101,6 a 101,2 MPa u vzorků 

s krátkými SiO2, respektive dlouhými Al2O3 nanovlákny. Vzorky s dlouhými SiO2 a 

krátkými Al2O3 nanovlákny pak s pevností klesly na 66,4, respektive 87,4 MPa. U 

koncentrace 0,008 % se pak pevnosti pohybovaly mezi 51,4 a 70,9 MPa , u koncentrace 

0,016 % 14,8 aţ 33,5 MPa a u koncentrace 0,016 % jiţ jen 9,7 aţ 13,0 MPa, s výjimkou 

dlouhých Al2O3 nanovláken s pevností 30,5 MPa, coţ je důsledek výrazně vyšší objemové 

hmotnosti této záměsi. Výsledky vzorků s koncentrací 0,064 % byly jiţ značně 

nekonzistentní díky výrazným rozdílům v objemových hmotnostech a pohybovaly se od 

3,5 do 35,0 MPa. 

Naopak u betonových záměsí bez SDS (Obrázek 70) nedošlo k ţádnému progresivnímu 

vlivu na objemovou hmotnost, došlo pouze k mírnému navýšení objemových hmotností u 

většiny vzorků, které se pohybovaly mezi 2190
 
a 2310 kg/m

3
, oproti 2210 kg/m

3
 u 

referenční záměsi.  

U pevnosti v tahu za ohybu (Obrázek 71) nebyla shledána ţádná závislost na koncentraci u 

krátkých Al2O3 a dlouhých SiO2 a Al2O3 nanovláken, kdy se hodnoty pohybovaly nahodile 

mezi 12,8 a 15,9 MPa oproti referenční záměsi s pevností 14,0 MPa. Určité závislosti si 

však lze všimnout u krátkých SiO2 nanovláken, kdy pevnost progresivně stoupala aţ na 

16,7 MPa u koncentrace 0,016 % a 16,5 MPa u koncentrace 0,032 %, načeţ pak klesla na 

12,8 MPa u koncentrace 0,064 %. Nutno podotknout, ţe vzorky s koncentrací 0,016 a 

0,032 % vykazující nejvyšší pevnosti a vytvářející dojem závislosti na koncentraci měly 

relativně velké směrodatné odchylky výsledků, a tudíţ při zvýšení počtu zkušebních 

vzorků a tím zpřesnění těchto výsledků by se tento dojem závislosti mohl vytratit. Tento 

vliv se však nevylučuje, jelikoţ díky amorfní podstatě těchto vláken a krátké délce mohou 

při hydrataci účinkovat podobně jako mikrosilika. 
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I v případě pevnosti v tlaku (Obrázek 72) lze vidět určitou závislost na koncentraci u 

krátkých SiO2 nanovláken. Oproti referenční záměsi s pevností 96,6 MPa došlo 

k postupnému nárůstu na 106,1 MPa u koncentrace 0,004 % a 128,3 MPa u koncentrace 

0,008 %. Se zvyšující se koncentrací se pak pevnost postupně sniţovala na 108,8 MPa u 

koncentrace 0,016 %, 86,4MPa u 0,032 % a 79,2 MPa u 0,064 %. Nápadný je na druhou 

stranu pokles pevností u krátkých Al2O3 nanovláken, kdy byla pevnost v tlaku u 

koncentrace 0,016 a 0,032 % pouze 41,8, respektive 41,5 MPa. Ostatní výsledky pevností 

v tlaku byly poměrně nahodilé a jejich hodnoty se pohybovaly mezi 75,8 a 109,7 MPa, 

přičemţ většina byla niţší neţ pevnost referenční záměsi. 

Nutno podotknout, ţe zkoušená receptura mívá v případě pouţití intenzivní míchačky 

Eirich pevnosti v tlaku přesahující 160 MPa. Výsledné pevnosti i u referenční záměsi byly 

tedy výrazně niţší. Míchání akumulátorovou vrtačkou s míchacím nástavcem tak bylo 

zřejmě nedostatečně intenzivní a přítomnost makroskopických vzduchových bublin 

v trámečcích o takto malých rozměrech, díky absenci zhutňování, způsobily nejen relativně 

větší variabilitu ve výsledcích, ale právě i nízké pevnosti. 

13   Přímé pozorování nanovláken pomocí SEM  

Betonové fragmenty vzorků s dlouhými Al2O3 a SiO2 nanovlákny o koncentraci 0,064 %, 

které zbyly po zkoušce pevnosti v tlaku, byly odebrány a podrobeny přímému pozorování 

nanovláken ve struktuře. Tyto vzorky byly zvoleny z důvodu vysoké koncentrace a větší 

délky nanovláken, umoţňující jejich případně snadnější nalezení. Pro pozorování byl 

pouţit skenovací elektronový mikroskop. Po prvních neúspěšných pokusech o jejich 

nalezení byly vzorky ponořeny do 5% roztoku HCl po dobu 3 minut, z důvodu rozrušení 

cementové matrice na povrchu, a tím případnému odhalení nanovláken. Tento postup se 

ukázal jako úspěšný.  Po nalezení struktur připomínající nanovlákna (Obrázek 73 a 74) byl 

pro identifikaci pouţit energiově disperzní spektrometr, který byl součástí SEM. 

Spektrometr analyzuje prvkové sloţení zobrazovaného povrchu, a tak byla pro identifikaci 

vláken zvolena strategie porovnání prvkové analýzy snímků nanovlákna přiblíţeného 

100 000x (vlákno bylo zobrazeno přes velkou část snímku) a 5000x (viz Obrázek 73 

vpravo). 

Při porovnání výsledků u Al2O3 nanovlákna vidíme na Obrázku 75 vpravo pík značící 

přítomnost hliníku, který vlevo prakticky chybí. V přiloţené tabulce si můţeme všimnout, 
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ţe obsah hliníku na snímku přiblíţeném 100 000x byl 3,5 %, oproti 0,42 % u snímku 

přiblíţeného pouze 5000x. Nalezené struktury tak s velkou pravděpodobností jsou pouţitá 

Al2O3 nanovlákna. 

Prvková analýza SiO2 nanovlákna je sloţitější z důvodu přirozeně se vyskytujícího 

vysokého obsahu křemíku v UHPC. Přiblíţenější snímek vykazoval větší obsah křemíku o 

5,06 %, ale o 4,46 % méně kyslíku (Obrázek 76). Prvkovou analýzou se tedy přítomnost 

těchto vláken nepodařilo prokázat, avšak nalezené struktury svým tvarem i velikostí 

pouţitým nanovláknům odpovídají. 

Subjektivně byla četnost nálezu struktur připomínající nanovlákna výrazně niţší v případě 

SiO2 vláken. To je pravděpodobně způsobeno jejich chemickým reagováním při hydrataci 

betonu. 

 

Obrázek 73: SEM snímky dlouhých Al2O3 nanovláken při 10 000x (vlevo) a 5000x zvětšení 

(vpravo) 

 

Obrázek 74: SEM snímky dlouhých SiO2 nanovláken při 15 000x zvětšení 
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Obrázek 75: Prvková analýza Al2O3 nanovlákna při 5000x (vlevo) a 100 000x zvětšení 

(vpravo) 

 

 

Obrázek 76: Prvková analýza SiO2 nanovlákna při 5000x (vlevo) a 100 000x zvětšení 

(vpravo) 
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14   Shrnutí výsledků 

Okamţitá disperzita pouţitých nanovláken po ultrasonikaci prakticky není ovlivněna 

pouţitím surfaktantů, ale záleţí na době ultrasonikace. Doba ultrasonikace potřebná pro 

rozdruţení nanovláken závisí jednak na jejich délce, přičemţ delší nanovlákna vyţadují 

pro rozdruţení delší dobu US (>3 min u dlouhých vláken, <1 min u krátkých), tak na jejich 

makroskopické formě. Dlouhá SiO2 nanovlákna v podobě makroskopických šupinek 

vyţadovala delší dobu dispergace (>5min), oproti dlouhým Al2O3 vláknům ve formě 

prášku (>3min). 

Kinetika agregace nanovláken, a tím pádem stabilita suspenze, závisí na délce nanovláken. 

Krátká nanovlákna mají větší tendenci ke tvorbě agregátů. Výběr typu surfaktantu a jeho 

koncentrace pro stabilizaci je velmi důleţitý, jelikoţ surfaktanty CTAB a PCE dokázaly 

agregaci pouze zpomalit. Surfaktant SDS naopak stabilizovat suspenze krátkých 

nanovláken dokázal, a jejich disperzita byla i po týdnu na stejné úrovni, jako po 

ultrasonikaci. Jako nejúčinnější koncentrace se ukázala hmotnostní koncentrace 

surfaktant:nanovlákna 2:1. Suspenze dlouhých nanovláken naopak nevykazovaly výrazné 

tendence k agregaci ani bez pouţití surfaktantů. Úroveň jejich disperzity byla po 24 

hodinách na stejné úrovni, jako okamţitě po ultrasonikaci. 

Při aplikaci nanovlákenných suspenzí s SDS do UHPC se ukázalo, ţe přítomnost 

surfaktantu i přes pouţití odvzdušňovací přísady způsobuje tvorbu pěny, která ovlivňuje 

objemovou hmotnost, a tím pádem mechanické vlastnosti betonu. Ty se při vyšších 

koncentracích SDS mohou blíţit nule. Suspenze bez SDS pak tvorbu pěny v betonu 

nezpůsobovaly a hodnoty objemových hmotností byly prakticky nezměněné. Rozdíly se 

však projevily v mechanických vlastnostech, kde u záměsí s krátkými SiO2 nanovlákny 

došlo ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu o téměř 20 % u koncentrací 0,016 a 0,032 % a 

v pevnosti v tlaku o 33 % u koncentrace 0,008 % a výsledky těchto pevností vykazovaly 

známky závislosti na koncentraci. U ostatních záměsí nedocházelo k ţádným pozitivním 

závislostem a výsledné hodnoty mechanických vlastností tak byly nahodilé a podobné 

referenčním hodnotám, nebo niţší.  
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15   Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo ověření moţnosti vyuţití anorganických nanovláken 

v ultravysokopevnostním betonu. Dosavadní výzkumy se zaměřovaly pouze na inertní 

uhlíkové nanovlákna a nanotrubičky, avšak pouţití anorganických nanovláken např. 

z oxidu křemičitého, nebo hlinitého doposud chyběl. Nanovlákna jsou v současné době 

relativně drahý materiál, proto se v dohledné době nepředpokládá jeho vyuţití v běţně 

pouţívaných typech betonu. Ultravysokopevnostní beton je však poměrně exkluzivní a 

drahý materiál, pouţívaný pro speciální případy. Případné další výrazné vylepšení 

mechanických vlastností by tak i při zvýšení jeho ceny dávalo smysl. 

V teoretické části byl představen ultravysokopevnostní beton, byly popsány principy jeho 

návrhu, uvedeny příklady v betonu jiţ zkoumaných i ještě nezkoumaných nanovláken a 

nanotrubiček, popsány problémy s jejich shlukováním a dispergací a vysvětleny principy 

jejich mechanického působení ve struktuře matrice.  

Experimentální část byla rozdělena na dvě fáze. První fáze se zaměřovala na vlastnosti 

nanovlákenné suspenze, tedy především na to, jakým způsobem optimálně rozdruţit různé 

druhy nanovláken. K tomu se pouţívala ultrasonikace a aplikace surfaktantů. Otestovány 

byly také nové moţnosti analýzy nanovlákenné suspenze, a to softwarovou analýzou fotek 

z optického mikroskopu a laserovou difrakcí. V druhé fázi pak došlo k aplikaci nanovláken 

do betonu o různých koncentracích s pouţitím surfaktantu i bez něho. Měřena byla 

objemová hmotnost betonu, pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku. Nanovlákna 

v betonu byla následně vyfocena ve skenovacím elektronovém mikroskopu a provedena 

prvková analýza, jako důkaz jejich přítomnosti. 

Problematika pouţití anorganických nanovláken v betonu je velmi komplexní problém, 

zahrnující mnoho oboru fyziky a chemie, jako např. fyzika povrchového napětí, potřebná 

pro studium interakce surfaktantů s nanovlákny v prostředí o různém pH, anorganická 

chemie a technologie betonu pro studium chemického působení nanovláken v betonu a 

další. Tato práce se pokusila o široký pohled na věc na úkor studia do hloubky, aby mohla 

slouţit případným dalším výzkumníkům jako odrazový můstek při výzkumu konkrétních 

problémů. 
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17   Seznam zkratek a symbolů: 

 

CNT – carbon nanotubes – uhlíkové nanotrubičky  

CTAB – cetyl triymethylammonium bromide – cetyltrimethylamoniumbromid  

HD – high density – vysoká hustota (oblast s vysokou hustotou) 

HSC – high strength cocnrete – vysokopevnostní beton 

ITZ – interfacial transition zone – transitní zóna mezi zrnem kameniva a matricí 

LD – low density – nízká hustota (oblast s nízkou hustotou) 

MWCNT – multiwall carbon nanotubes – vícestěnové uhlíkové nanotrubičky 

PCE – polycarboxylate ether – polykarboxylát éter 

PZC – point of zero chargé – pH roztoku, při kterem je δ-potenciál částice roven nule  

SDS – sodium dodecyl sulfate – dodecylsíran sodný  

SEM – scanning electron microscopy – skenovací elektronový mikroskop 

SWCNT – single wass carbon nanotubes – jednostěnové uhlíkové nanotrubičky 

TEM – transmission electron microscopy – transmisní elektronový mikroskop 

UHPC – ultrahigh performance concrete – ultravysokohodnotný beton 

UHPNFRC – ultrahigh performance nanofibre reinforced concrete – nanovlákny 

vyztuţený ultravysokohodnotný beton 

US – ultrasonication – ultrasonikace (pouţití ultrazvukových vln) 
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21   Přílohy 

Příloha 1: Výsledky softwarové analýzy ke kapitole 13.1 SDS 

  REF SDS 1:2 SDS 1:1 SDS 2:1 SDS 4:1 SDS 8:1 

 [min] Relativní plocha částic [%] 

0 4,4±1,2 - - - - - 

1 5,4±1,0 7,3±3,0 7,3±0,9 2,5±0,9 7,8±1,3 2,0±0,5 

5 5,3±0,6 12,2±3,8 10,6±2,5 4,0±2,5 6,8±1,2 2,1±0,7 

15 5,8±2,8 7,3±0,9 5,3±0,4 2,8±0,4 5,7±2,8 2,3±0,2 

30 4,6±0,4 14,7±1,1 9,9±1,0 3,1±1,0 5,6±3,7 2,1±0,7 

Průměrná velikost částic [-] 

0 167±24 - - - - - 

1 57±12 45±6 61±12 27±6 49±6 26±5 

5 49±11 69±11 69±8 35±20 36±8 24±6 

15 44±7 69±9 33±11 27±6 38±12 30±7 

30 45±8 60±9 58±3 24±6 29±13 27±6 

Počet částic [ks] 

0 253±76 - - - - - 

1 923±141 1541±591 1158±170 941±431 1454±186 781±327 

5 1070±193 1666±307 1512±394 1049±231 1818±304 872±401 

15 1204±453 1000±43 1584±372 986±93 1378±310 794±276 

30 980±122 2368±410 1667±324 1212±157 1744±421 723±225 
 

Příloha 2: Výsledky softwarové analýzy ke kapitole 13.2 CTAB 

 
REF CTAB 1:2 CTAB 1:1 CTAB 2:1 CTAB 4:1 CTAB 8:1 

[min] Relativní plocha částic [%] 

0 4,4±1,2 - - - - - 

1 5,4±1,0 9,1±2,5 5,4±1,3 6,6±1,1 6,5±1,5 3,7±0,3 

5 5,3±0,6 8,5±3,9 7,2±3,8 5,3±0,8 7,2±1,7 3,1±0,2 

15 5,8±2,8 2,3±0,4 8,7±1,3 5,3±2,2 5,1±0,8 4,6±1,1 

30 4,6±0,4 4,7±2,0 6,5±1,5 4,8±2,0 8,4±2,2 4,3±0,8 

Průměrná velikost částic [-] 

0 167±24 - - - - - 

1 57±12 45±10 36±6 42±8 46±6 36±3 

5 49±11 36±12 43±13 37±4 47±4 26±4 

15 44±7 33±3 41±8 31±8 38±2 34±3 

30 45±8 28±7 35±7 32±8 37±7 28±5 

Počet částic [ks] 

0 253±76 - - - -  

1 923±141 1919±190 1421±229 1508±253 1355±167 976±41 

5 1070±193 2110±691 1508±513 1374±203 1499±390 1146±85 

15 1204±453 656±41 2049±338 1605±360 1278±159 1271±211 

30 980±122 1607±469 1710±269 1375±438 2138±210 1468±37 
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Příloha 3: Výsledky softwarové analýzy ke kapitole 13.3 PCE 

 
REF PCE 1:2 PCE 1:1 PCE 2:1 PCE 4:1 PCE 8:1 

[min] Relativní plocha částic [%] 

0 4,4±1,2 - - - - - 

1 5,4±1,0 3,9±0,5 4,8±0,6 5,8±1,2 4,0±0,7 10,0±0,7 

5 5,3±0,6 3,9±0,8 5,9±0,7 5,5±0,7 5,8±0,7 6,8±1,4 

15 5,8±2,8 3,8±0,9 8,3±1,3 6,4±1,8 4,8±0,9 9,2±1,7 

30 4,6±0,4 4,8±1,2 4,8±0,5 7,4±1,5 5,3±0,5 7,3±1,1 

Průměrná velikost částic [-] 

0 167±24 - - - - - 

1 57±12 33±2 39±3 35±3 35±3 47±2 

5 49±11 29±4 33±4 31±3 30±3 33±1 

15 44±7 25±5 34±5 28±5 29±2 35±6 

30 45±8 25±1 28±1 26±2 24±3 27±4 

Počet částic [ks] 

0 253±76 - - - - - 

1 923±141 1125±83 1181±57 1543±239 1108±237 2019±156 

5 1070±193 1279±122 1699±45 1665±145 1799±90 1980±393 

15 1204±453 1483±183 2335±321 2140±350 1559±180 2476±129 

30 980±122 1852±472 1663±91 2707±486 2131±162 2547±81 
 

Příloha 4: Výsledky měření laserové difrakce ke kapitole 14.1 

    0 day 1 day 

Typ US [min] dv10 [µm] dv50 [µm] dv90 [µm] dv10 [µm] dv50 [µm] dv90 [µm] 

Al2O3  0 12,7 185 572       

Al2O3  1 5,79 93,5 406 4,66 75,3 653 

Al2O3  2 3,41 40,4 188 3,19 33,9 216 

Al2O3  3 2,63 23,8 106 2,47 22 111 

Al2O3  5 2,2 16,6 69,4 2,28 17,4 88,2 

Al2O3  15 1,7 9,47 35 1,72 9,94 46,4 

Al2O3  30 1,53 8,1 38,3 1,66 9,01 42,4 

                

SiO2 0 157 533 1060       

SiO2 1 105 335 799 94,7 307 757 

SiO2 2 67,8 210 555 65,9 218 573 

SiO2 3 45,1 158 386 46,6 162 413 

SiO2 5 26,9 112 227 26,4 110 270 

SiO2 15 6,14 37,1 95,7 6,02 36,8 102 

SiO2 30 3,87 23,2 69,7 3,42 21,8 73,2 
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Příloha 5: Výsledky softwarové analýzy ke kapitole 15.1.1 SDS 

  REF SDS 1:2 SDS 1:1 SDS 2:1 SDS 4:1 SDS 8:1 

 Den Relativní plocha částic [%] 

Před US 4,4±1,2      

0 4,6±0,4 14,7±1,2 9,9±0,5 3,1±1,5 5,6±0,5 2,1±1,1 

1 4,2±0,7 15,0±1,2 11,8±2,8 4,5±3,7 7,6±1,8 4,0±1,9 

7 9,8±1,4 8,3±2,8 8,5±2,8 8,9±2,3 7,8±2,5 6,6±2,4 

Průměrná velikost částic [-] 

Před US 167±24      

0 45±8 60±1 58±1 24±2 29±3 27±4 

1 64±8 98±4 59±4 36±6 51±5 42±4 

7 133±15 47±12 36±11 31±9 34±11 42±6 

Počet částic [ks] 

Před US 253±76      

0 980±122 2368±472 1667±91 1212±486 1744±162 723±81 

1 639±63 1451±595 1921±305 1198±528 1412±163 899±365 

7 700±57 1756±98 2256±203 2735±323 2137±114 1509±284 

 

 

Příloha 6: Výsledky softwarové analýzy ke kapitole 15.1.2 CTAB 

  REF CTAB 1:2 CTAB 1:1 CTAB 2:1 CTAB 4:1 CTAB 8:1 

 Den Relativní plocha částic [%] 

Před US 4,4±1,2      

0 4,6±0,4 4,7±2,0 5,5±1,5 4,8±2,0 8,4±2,2 4,3±0,8 

1 4,2±0,7 8,1±1,5 5,7±1,5 4,7±1,4 7,2±2,9 4,7±0,1 

7 9,8±1,4 13,1±1,5 10,6±0,9 14,5±2,8 17,8±2,3 16,4±4,4 

Průměrná velikost částic [-] 

Před US 167±24      

0 45±8 28±2 32±7 32±8 37±7 28±5 

1 64±8 46±5 42±6 35±4 51±11 43±5 

7 133±15 51±9 45±4 82±14 90±10 104±16 

Počet částic [ks] 

Před US 253±76      

0 980±122 1607±469 1612±269 1375±438 2138±210 1468±37 

1 639±63 1669±146 1315±318 1271±265 1326±436 1050±105 

7 700±57 2490±270 2241±248 1690±150 1880±106 1485±208 
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Příloha 7: Výsledky softwarové analýzy ke kapitole 15.1.3 PCE 

  REF PCE 1:2 PCE 1:1 PCE 2:1 PCE 4:1 PCE 8:1 

 Den Relativní plocha částic [%] 

Před US 4,4±1,2      

0 4,6±0,4 8,3±1,2 4,8±0,5 7,4±1,5 5,3±0,5 7,3±1,1 

1 4,2±0,7 16,1±1,2 15,3±2,8 12,6±3,7 10,5±1,8 6,7±1,9 

7 9,8±1,4 12,3±2,8 16,6±2,8 15,5±2,3 15,8±2,5 11,8±2,4 

Průměrná velikost částic [-] 

Před US 167±24      

0 45±8 27±1 25±1 26±2 24±3 27±4 

1 64±8 46±4 39±4 37±6 42±5 27±4 

7 133±15 79±12 79±11 74±9 86±11 63±6 

Počet částic [ks] 

Před US 253±76      

0 980±122 2940±472 1852±91 2707±486 2131±162 2547±81 

1 639±63 3325±595 3812±305 3154±528 2358±163 2307±365 

7 700±57 1471±98 2025±203 2020±323 1752±114 1792±284 

 

 

Příloha 8: Výsledky mechanických vlastností ke kapitole 12 

Nanovlákna Surfaktant 

Koncentrace 
nanovláken 

[%] 

Objemová 
hmotnost 
[kg/m3] 

Pevnost v 
tahu za 

ohybu[MPa] 

Pevnost v 
tlaku 
[MPa] 

REF - - 2210±70 14,0±1,4 96,6±18,1 

Krátká Al2O3  SDS 0,004 2170±50 12,5±1,0 66,4±21,6 

Krátká Al2O3 SDS 0,008 2150±100 12,1±1,9 70,0±20,6 

Krátká Al2O3 SDS 0,016 1420±80 5,1±0,2 14,8±2,5 

Krátká Al2O3 SDS 0,032 1350±30 9,3±0,4 9,7±1,2 

Krátká Al2O3 SDS 0,064 1730±30 7,2±0,9 35,0±3,3 

Krátká SiO2 SDS 0,004 2220±40 13,5±1,1 101,6±7,4 

Krátká SiO2 SDS 0,008 2140±20 11,5±0,8 58,7±19,3 

Krátká SiO2 SDS 0,016 1720±110 7,3±1,3 22,7±10,0 

Krátká SiO2 SDS 0,032 1470±10 5,0±0,9 13,0±3,4 

Krátká SiO2 SDS 0,064 1220±20 2,2±0,3 3,5±0,4 

Dlouhá Al2O3 SDS 0,004 2230±10 14,7±1,0 101,2±14,3 

Dlouhá Al2O3 SDS 0,008 1960±90 11,1±0,5 51,4±12,8 

Dlouhá Al2O3 SDS 0,016 1710±20 8,0±0,4 33,5±8,2 

Dlouhá Al2O3 SDS 0,032 1810±80 9,1±1,3 30,5±5,2 

Dlouhá Al2O3 SDS 0,064 1430±30 4,3±0,4 11,4±1,8 
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Dlouhá SiO2 SDS 0,004 2220±20 12,4±0,5 87,4±17,1 

Dlouhá SiO2 SDS 0,008 2150±40 11,8±1,8 70,9±11,1 

Dlouhá SiO2 SDS 0,016 1710±80 8,0±0,9 29,7±7,6 

Dlouhá SiO2 SDS 0,032 1410±30 6,2±0,6 12,7±1,9 

Dlouhá SiO2 SDS 0,064 1660±20 7,1±0,3 24,9±6,0 

Krátká Al2O3 - 0,004 2310±60 15,9±1,0 74,5±22,7 

Krátká Al2O3 - 0,008 2270±30 14,5±1,4 59,6±12,4 

Krátká Al2O3 - 0,016 2250±20 13,0±0,3 41,8±2,8 

Krátká Al2O3 - 0,032 2250±40 14,0±0,8 41,5±6,9 

Krátká Al2O3 - 0,064 2220±40 14,1±1,3 83,5±46,6 

Krátká SiO2 - 0,004 2240±20 13,7±1,4 106,1±12,6 

Krátká SiO2 - 0,008 2250±40 15,2±1,1 128,3±8,6 

Krátká SiO2 - 0,016 2240±10 16,7±2,2 108,8±13,2 

Krátká SiO2 - 0,032 2250±30 16,5±3,4 86,4±17,0 

Krátká SiO2 - 0,064 2250±10 12,8±1,2 79,2±17,8 

Dlouhá Al2O3 - 0,004 2280±20 13,3±0,9 93,0±28,8 

Dlouhá Al2O3 - 0,008 2190±30 13,1±0,6 70,0±28,1 

Dlouhá Al2O3 - 0,016 2260±50 14,7±1,1 100,8±17,5 

Dlouhá Al2O3 - 0,032 2250±20 14,1±2,0 109,7±15,5 

Dlouhá Al2O3 - 0,064 2270±0 12,9±1,5 75,6±15,1 

Dlouhá SiO2 - 0,004 2300±30 14,8±1,4 75,8±23,4 

Dlouhá SiO2 - 0,008 2240±20 13,9±1,4 78,5±27,4 

Dlouhá SiO2 - 0,016 2230±40 13,9±0,9 93,5±18,4 

Dlouhá SiO2 - 0,032 2250±50 13,8±0,5 90,4±13,6 

Dlouhá SiO2 - 0,064 2220±30 13,3±1,3 79,7±21,0 

 


