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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá studiem vlivu krystalizační přísady do betonu. Byly připraveny 

referenční betonové vzorky a modifikované betonové vzorky s různým dávkováním 

krystalizační přísady, na nichž byla provedena normová zkouška hloubka průsaku tlakovou 

vodou. Reologické vlastnosti čerstvého betonu byly ověřeny pomocí zkoušky sednutí kužele. 

Mechanické vlastnosti ztvrdlého betonu byly zkoumány pomocí zkoušky pevnosti v tlaku. 

Mechanismus působení krystalizační přísady byl studován metodami skenovací elektronové 

mikroskopie a rentgenové difrakční analýzy. 

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the influence of crystallizing admixture for waterproof 

concrete. Reference concrete samples and modified concrete samples were prepared 

with different dosing of the crystallizing admixture, on which the standard test – the depth 

of penetration of water under pressure was carried out. The rheological properties of fresh 

concrete were verified by a slump test. The mechanical properties of the hardened concrete 

were examined by a compressive strength test. The mechanism of effect of the crystallizing 

admixture has been studied by scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Krystalizační přísada, hloubka průsaku tlakovou vodou, pevnost v tlaku, portlandský cement, 

beton. 

 

KEYWORDS  

Crystallizing admixture, depth of penetration of water under pressure, compressive strength, 

Portland cement, concrete.  
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1 ÚVOD 

Beton je stavební materiál, který má i v moderním stavebnictví drtivou převahu nad ostatními 

materiály, proto je snaha jej neustále zdokonalovat. Nejde pouze o zkvalitnění základních 

surovin, jejichž složení může podstatnou měrou ovlivnit kvalitu a vlastnosti daného betonu, 

ale také o přidávání alternativních látek, bez kterých bychom nedokázali dosáhnout 

požadovaných vlastností [1].  

Další významný je také požadavek na co nejnižší výrobní cenu betonu. I proto se nepoužívá 

samotný cement, ale i další latentně hydraulické příměsi. A i to je jeden z důvodů, 

proč se vyvíjejí nové přísady. Jedním z novějších typů přísad jsou krystalizační přísady, 

které deklarují především zvýšení vodotěsnosti betonu. 

V betonářské společnosti se setkáváme s různými názory na to, zda používat či nepoužívat 

krystalizační přísady do betonu. V České republice se polemizuje o tom, zda vůbec tyto přísady 

fungují. Proto se práce zabývá ověřením funkce krystalizační přísady v betonu porovnáním 

referenčního betonu s betonem obsahujícím různé dávky krystalizační přísady a porovnáním 

jejich reologických, mechanických a především chemických vlastností v laboratoři. 

Srovnání reologických vlastností tedy srovnání zpracovatelnosti čerstvého betonu bude 

provedeno pomocí zkoušky sednutí kuželu. Porovnání mechanických vlastností bude zahrnovat 

zkoušku hloubky průsaku tlakovou vodou a zkoušku pevnosti v tlaku. Co se týče chemických 

vlastností, bude pomocí rentgenové difrakce zjištěno fázové složení a pomocí skenovací 

elektronové mikroskopie bude analyzována mikrostruktura. 

Výše zmíněné zkoušky obsáhnou problematiku krystalizace v betonu z více směrů a cílem bude 

zhodnotit, jestli a jak funguje krystalizační přísada v betonu, jehož receptura je běžně používaná 

v praxi, a určení nejvhodnějšího dávkování této přísady. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Beton 

Za posledních 30 let se beton výrazně změnil ve složení a provedení, pouze u malé části 

používaného cementu se jedná o portlandský cement. Až 90 % cementu obsaženého 

v moderním betonu je ve formě portlandského cementu smíchaného s náhradami, jako jsou 

pucolán, popílek, vysokopecní struska, křemičité úlety, mletý vápenec atd.  

Beton je konstrukční materiál díky hydratačním procesům cementu, tedy chemické reakce 

cementu a vody, kdy se beton změní z plastické a tvárné hmoty na tuhý a mechanicky odolný 

materiál. 

Během chemických reakcí dochází ke dvěma změnám. První změnou je tuhnutí, postupný 

pokles zpracovatelnosti čerstvého betonu, dokud nepřestane být formovatelný. 

Druhou následující změnou je tvrdnutí, tedy postupné zvyšování pevnosti. Tuhnutí začíná 

při pokojové teplotě asi po hodině, tvrdnutí začíná po jednom nebo více dnech a poté je již 

možné beton odformovat nebo chodit po jeho povrchu [2]. 

2.2 Suroviny 

V základu se beton jakožto kompozitní materiál skládá zejména z kameniva a cementové 

matrice, která obaluje a spojuje jednotlivé kusy kameniva. Kamenivo je ve formě písku a štěrku, 

cementová matrice (cementová pasta) se skládá z cementu a vody. 

2.2.1 Cement 

Cement je ve své podstatě hydraulické pojivo, které po smíchání s vodou v poměru přibližně 

3:1 vytvoří dobře tvarovatelnou hmotu (pastu). Ta po několika hodinách ztrácí svou počáteční 

plasticitu (tuhne) a do 24 hodin nabývá na pevnostech.  

Kvalita cementové matrice a tím pádem i výsledného betonu závisí hlavně na poměru vody 

a cementu. Použitím menšího množství vody s ohledem na cement, tedy nižším vodním 

součinitelem w/c, dosáhneme změn v mikrostruktuře cementové pasty, a tedy i vyšších pevností 

u betonu.   

Přes stejný vodní součinitel a další parametry (typ a velikost částic kameniva, přítomnost přísad, 

kvalita vytvrzování), může být výsledný beton, hlavně při použití v praxi, různý, a může velmi 

záviset na výběru typu cementu. 

Evropské normy jsou založeny na dvou základních specifikacích: třída pevnosti cementu    

(Tab. 1) a typ cementu (Tab. 11 v příloze), přičemž druhá má ukázat složení. Existuje 

27 různých typů (nebo podtypů) cementu a každý typ je dostupný v šesti pevnostních třídách. 

Teoreticky tedy může existovat 162 typů cementu, avšak v praxi se v jednotlivých zemích 

nevyrábějí všechny druhy, ať už z důvodu nedostatku či úplné absence některých surovin, 

nebo kvůli tradici v používání některých konkrétních druhů cementu. 
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Tab. 1: Vlastnosti cementu [3] 

pevnostní 

třída 

pevnost v tlaku [MPa] počátek 

tuhnutí 

[min] 

objemová 

stálost [mm] 
počáteční pevnost normalizovaná 

pevnost 28 dnů 2 dny 7 dnů 

32,5 N - ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 - 

42,5 N ≥ 10,0 - 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 - 

52,5 N ≥ 20,0 - 
≥ 52,5 - ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 - 

Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti cementů uvedené jako charakteristické 

hodnoty dle ČSN EN 197-1 jsou pevnost v tlaku, počátek tuhnutí a objemová stálost. 

Běžná hodnota měrné hmotnosti portlandského cementu je 3100 kg·m-3. 

Číslo pevnostní třídy (např. 42,5) určuje minimální hranici pevnosti malt, vyjádřenou 

v jednotkách MPa (N/mm2), měřenou po 28 dnech. Symboly R (rapid) a N (normal) značí 

mechanické chování cementu v horizontu dvou dní. Cement 42,5 R musí dosáhnout pevnosti 

20 MPa po dvou dnech, kdežto cement 42,5 N musí dosáhnout pevnosti 10 MPa ve stejném 

čase [2]. 

2.2.2 Výroba cementu 

Hlavní složkou cementu je portlandský slínek. Mezi běžné vstupní suroviny používané 

při výrobě slínku patří vápenec a jíl. Tyto složky při zahřátí na 1 450 °C vytvářejí látku, 

která se rozemele do jemného prášku, běžně označovaného za slínek. Laboratoře cementárny 

kontrolují každý krok při výrobě portlandského cementu chemickými a fyzikálními zkouškami. 

Analyzují také hotový výrobek, aby se ujistily, že vyhovuje všem průmyslovým specifikacím.  

Nejčastějším způsobem výroby portlandského cementu je suchá metoda. Prvním krokem 

je těžba hlavních surovin, zejména vápence, jílu a dalších materiálů. Po těžbě je materiál 

v několika etapách rozdrcen. První drcení zmenšuje horninu na maximální velikost přibližně 

15 cm. Hornina pak přejde do sekundárních drtičů nebo kladivových mlýnů, aby se zmenšila 

asi na velikost 7 cm nebo menší. Rozdrcená hornina je kombinována s jinými přísadami, 

jako např. železná ruda. Suroviny jsou smíchány a přiváděny do pece (Obr. 1). 

Ta zahřívá všechny přísady na 1 450 °C v obrovských válcových ocelových rotačních pecích, 

které jsou lemovány speciální ohnivzdornou vyzdívkou. Pece se montují s osou mírně 

nakloněnou od vodorovné polohy. Jemně rozemletá surovina se přivádí na vyšší konec. 

Na spodním konci je plamen, vyrobený přesně řízeným spalováním práškového uhlí, oleje, 

alternativních paliv nebo plynu. Jak se materiál pohybuje pecí, některé prvky jsou odváděny 

ve formě plynů a zbývající materiál vytváří slínkové fáze. Slínek se od spodního konce pece 

vypouští horký, následuje prudké ochlazení a slínek vychází z pece ve formě šedých kuliček. 

Ohřátý vzduch z chladičů se vrací do pecí. Po ochlazení se slínek míchá a mele s malým 
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množstvím sádrovce a vápence. Měrný povrch cementu závisí na jemnosti mletí cementu. 

Obvykle se pohybuje v rozmezí 250–400 m²·kg-1. Jemněji mleté cementy jsou reaktivnější [4]. 

 

Obr. 1: Princip cementové pece [5] 

2.2.3 Hydratace cementu 

Portlandský cement se v podstatě skládá ze slínku a sádrovce. Další cementy jsou rovněž 

založeny na tomto binárním systému, ale obsahují také doplňkové suroviny (pucolán, popílek, 

vysokopecní struska, vápenec).  

Slínek je produkt získaný slinováním (spojení bez tavení až k bodu zkapalnění) směsi 

vápenatých a hlinitokřemičitanových fází. Většinu fází tvoří dva křemičitany vápenaté 

(C3S a C2S) a dva hlinitany vápenaté (C3A a C4AF). Hlinitany mají významnou roli při tuhnutí 

během prvních reakcí cementu s vodou [6]. 

2.2.4 Hydratace slínkových materiálů 

C3A a C4AF reagují s vodou během prvních hodin (rovnice 1), za vytvoření C-A-H a C-A(F)-H. 

Nejedná se o přesné chemické sloučeniny, ale o obecné zápisy hydrátů obsahující CaO a Al2O3, 

případně CaO a Al2O3 v některých případech nahrazený Fe2O3. Konkrétními příklady jsou 

C3AH6, C2AH8, C4AH8, C3A(F)H6, C2A(F)H8, C4A(F)H13. 

 

HACOH
AC

AFC
21 r,r

2

3

4



 (1) 

C4AF a především C3A reagují velmi rychle s vodou, avšak nepřispívají ke zlepšení 

mechanických vlastností, kromě rychlého, ale velmi malého zvýšení pevnosti vyskytující 

se v prvních hodinách (Obr. 2). Tato rychlá reakce je doprovázena okamžitým snížením 

plasticity (rychlé tuhnutí). Tento jev vyplývá z morfologie C-A-H, která je založena převážně 

na vrstevnatých produktech [7]. 
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Obr. 2: Vlevo – závislost hydratace hlinitanů na čase, vpravo – závislost pevnosti v tlaku hlinitanů 

na čase [2] 

Aby se předešlo problémům s rychlým tuhnutím, které zhoršuje manipulaci s čerstvým 

betonem, přidává se sádrovec (CaSO4·2H2O). Ten zpomalí hydrataci hlinitanů (rovnice 2). 

  OH 32 CaSO 3 OAl CaO 3 OH 26  OH 2 CaSO 3  OAl CaO 3 243222432    (2) 

Sádra funguje jako regulátor tuhnutí a upravuje nejen rychlost hydratace, ale i produkt reakce, 

kterým je ettringit (3CaO·Al2O3·3CaSO4·32H2O). Ettringit, který je vytvořen během prvních 

minut neboli primární ettringit, zpomaluje hydrataci hlinitanů tím, že ve formě malých vláken 

obalí povrch C3A a C4AF a dočasně brání jejich kontaktu s vodou. 

Pokud by cement obsahoval pouze C3S (alit) a C2S (belit), průběh chemických reakcí hydratace 

(Obr. 3 vlevo) a vývoj pevnosti (Obr. 3 vpravo) by byly perfektně synchronizované.  

 

Obr. 3: Vlevo – závislost hydratace křemičitanů na čase, vpravo – závislost pevnosti v tlaku 

křemičitanů na čase [2] 
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S ohledem na C2S je C3S rychlejší jak v hydrataci (rovnice 3, 4), tak v nárůstu odpovídající 

pevnosti. Jejich pevnosti se zvyšují dlouhodobě (roky). V portlandském cementu se používá 

obvykle C3S ve větším procentním zastoupení než C2S (přibližně 3:1). 

 222 Ca(OH)HSCOHSC   (3) 

 
223 Ca(OH)HSCOHSC   (4) 

Reálně je rychlost hydratace C2S (rovnice 3) nižší než rychlost hydratace C3S (rovnice 4). 

Mimoto je množství vápence (Ca(OH)2) vyprodukovaného při hydrataci větší pro C3S 

než pro C2S, který obsahuje méně vápníku. C-S-H není chemický vzorec, ale zkratka 

vápenato-křemičitého hydrátu. Hydrát není snadné určit kvůli jeho amorfnímu charakteru. 

C-S-H má především vláknitou strukturu, přestože se může vyskytovat i v jiné formě částic. 

Během hydratace se vlákna vznikající na přilehlých granulích C3S nebo C2S postupně proplétají 

[8].  

Obr. 4 ukazuje schematicky tři stádia hydratačního procesu: těsně po míchání, kdy ještě reakce 

nezačala a hmota je relativně tekutá (A), počátek tuhnutí, kdy se vlákna začnou vzájemně 

dotýkat a hmota ztrácí počáteční plastičnost (B), tvrdnutí, kdy se prodlužují a proplétají vlákna 

postupnou hydratací silikátů (C). 

 

Obr. 4: Schéma hydratace portlandského cementu [2] 

2.2.5 Kamenivo 

Kamenivo je zrnitý materiál, obvykle chemicky inaktivní. Jednotlivé částice jsou rovnoměrně 

rozptýleny v cementové matrici především kvůli snížení ceny betonu, jsou totiž levnější 

než cement. Přesto má kamenivo důležité funkce. Tvoří 2/3 až 3/4 objemu betonu, zvyšuje 

jeho objemovou stálost, zlepšuje trvanlivost a zvyšuje pevnost. Všechno kamenivo použité 

pro výrobu betonu podle ČSN EN 206-1 musí být deklarováno podle ČSN EN 12620 Kamenivo 

do betonu. 

Kamenivo se skládá z jednotlivých volných zrn, pokud je jejich velikost menší než 4-5 mm, 

nazývá se písek, pokud je jejich velikost větší než 4-5 mm, nazývá se hrubé kamenivo. To může 

být ve formě štěrku (přírodní) nebo drceného kameniva (umělý). Dělí se dále podle objemové 

hmotnosti (lehké, hutné, těžké), původu (těžené, drcené, přírodní, umělé recyklované), velikosti 

zrn a pórovitosti. Pórovitost kameniva ovlivňuje absorpci vody, opracovatelnost čerstvého 

betonu, pevnost ztvrdlého betonu a mrazuvzdornost. Lehké kamenivo (např. keramzit, 
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expandovaný perlit) se používá při výrobě lehkého betonu, kamenivo z hornin (např. ilmetnit) 

se používá pro výrobu těžkého betonu určeného pro odstínění elektromagnetického záření. [2] 

2.2.6 Příměsi 

Příměsi jsou práškovité anorganické látky, které se přidávají do betonu především kvůli 

ekonomickému a ekologickému faktoru případně za účelem zlepšení některých jeho vlastností. 

Započítávají se do betonu při výpočtu vodního součinitele a obsahu složek.  

Rozlišují se dva typy příměsí dle ČSN EN 206-1: 

• téměř inertní příměsi (typ I) – filery (kamenná moučka, jemně mletý vápenec) 

dle ČSN EN 12620, 

• pucolány nebo latentně hydraulické příměsi (typ II) – popílek dle ČSN EN 450-1, 

křemičitý úlet dle ČSN EN 13263 nebo vysokopecní struska dle ČSN EN 15167-1. [3] 

Hydraulická aktivita je schopnost látky tvrdnout ve vodním prostředí za normální teploty. 

Latentní hydraulicita je schopnost látky tvrdnout reakcí s Ca(OH)2 ve vodním prostředí 

za normální teploty (rovnice 5). Podobné vlastnosti mají pucolány, které obsahují velké 

množství aktivního amorfního SiO2 [9]. 

 OHH-S-COHCa(OH)SiO 2222   (5) 

Koncepce k-hodnot (index aktivity) umožňuje vzít v úvahu latentně hydraulické příměsi 

při požadavku na minimální obsah cementu a při nahrazení vodního součinitele w/c 

součinitelem voda / (cement + k x příměs). Skutečná hodnota k závisí na konkrétní příměsi. U 

popílku se uvádí nejčastěji hodnota 0,4 a u vysokopecní strusky hodnoty v rozmezí 0,7–0,9  

[10]. 

2.2.7 Přísady 

Chemické přísady jsou látky jiné než voda, cement, kamenivo, vlákna a minerální příměsi, 

které se přidávají do betonu v množství 0,2-5 % hmotnosti cementu za účelem modifikace 

vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu.  

Rozdělení přísad: 

• plastifikační a superplastifikační, 

• provzdušňovací, 

• urychlující tuhnutí, 

• zpomalující tuhnutí, 

• urychlující tvrdnutí, 

• stabilizační (zadržující vodu), 

• těsnící (hydrofobizační). 

2.3 Vodotěsnost 

Klíčovým prvkem při dodržení požadovaných úrovní kvality betonu je splnění požadavků 

na hydroizolaci. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, jsou impregnační nátěry (např. na bázi 
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silanu), nebo vodotěsné laky. Další možností je použití přísad do betonu, které utěsní 

jeho povrch a ochrání jej před degradací [11]. 

Krystalizační přísada je vyrobena ze speciálních hydrofilních látek, které po přidání 

do betonové směsi snižují propustnost ztvrdlého betonu. Po přidání vody tato přísada reaguje 

s Ca(OH)2 a dalšími produkty hydratace cementu, vytváří se C-S-H gel a nerozpustné soli. 

Krystalické sloučeniny a hydrát křemičitanu vápenatého jsou uloženy v dutinách cementové 

matrice, snižují její celkovou porozitu a zvyšují odolnost betonu na pronikání vody pod tlakem 

[12].  

Beton tradičně používaný ve stavebnictví je pórovitý materiál a jako u každého jiného 

materiálu, póry významně ovlivňují jeho pevnost, modul pružnosti a odolnost vůči vnějším 

vlivům. 

2.3.1 Druhy pórů 

Betonová porozita je klasifikována v pěti druzích: 

• Porozita v důsledku nedostatečného zhutnění čerstvého betonu s následným neúplným 

vypuzením zachyceného vzduchu. 

• Porozita v zrnech kameniva (např. u lehkého kameniva se zvýšenou tepelnou izolací 

a sníženými mechanickými vlastnostmi). 

• Porozita ve formě strženého vzduchu (kulové mikrobubliny 100–300 µm), viditelná 

pomocí optického mikroskopu (např. u mrazuvzdorného betonu). 

• Porozita mezi částicemi hydratovaného cementu (nepravidelné póry 0,1–10 µm), 

která může být viděna jen elektronovým mikroskopem. Tyto mikropóry, známé také 

jako kapilární póry, jsou závislé na vodním součiniteli a hydratační stupni. 

• Porozita přítomná v pevných hydratačních produktech, zejména v C-S-H gelu 

(tobermoritic gel), známá jako gelové póry (nanopóry 1–10 nm). Ty nemohou být 

pozorovány ani elektronovým mikroskopem, ale mohou být nepřímo určeny podle 

adsorpce plynových látek, jako dusík, helium nebo vodní pára [2]. 

2.3.2 Kapilární póry 

Kapilární póry negativně ovlivňují pevnost betonu a trvanlivost materiálu. Čím vyšší 

je pórovitost, tím vyšší je propustnost a tím snadněji dochází k průniku agresivních látek 

do cementového systému. K dosažení snížení kapilární porozity a tím pádem zvýšení pevnosti 

a odolnosti je možné zredukovat množství vody (w) k danému množství cementu (c) 

nebo zvýšit množství cementu k danému množství vody. V obou případech se vodní součinitel 

w/c zmenší, a tedy síť vláken zhoustne v důsledku menší vzdálenosti mezi částicemi cementu 

(Obr. 5). 
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Obr. 5: Schéma závislosti mikrostruktury cementové pasty na vodním součiniteli [2] 

Gelová porozita je umístěna uvnitř pevných částic, které tvoří cementovou pastu, zatímco 

kapilární porozita je přítomna mezi těmito pevnými částicemi (Obr. 6). Gelová porozita 

představuje 28 % z objemu pevných částic cementové pasty a nemůže být změněna v žádném 

případě z hlediska objemu nebo velikosti, naopak kapilární porozita může být významně 

změněna pomocí vodního součinitele w/c a/nebo hydratačního stupně α, což je poměr 

hydratovaného cementu oproti původnímu bezvodému cementu. 

 

Obr. 6: Kapilární porozita mezi C-S-H vlákny a gelová porozita uvnitř C-S-H vláken [2] 

2.3.3 Kapilární absorpce 

Propustnost, difúze a kapilární absorpce představují hlavní mechanismy pro dopravu vody 

a vodních par v betonu. Kapilární absorpce je dominantní mezi třemi zmíněnými transporty, 

protože způsobuje nejrychlejší dopravu vody a je popsána koeficientem absorpce vody A. 

Závislost mezi povrchovou vodou absorpce W a druhou odmocninou času t (rovnice 5) 

je přibližně lineární, takže koeficient absorpce vody je výsledkem gradientu přímky [13]. 

 
t

W
A t

t



  (5) 
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2.3.4 Krystalizační hydroizolace 

Portlandský cement by byl nejlepší volba jako hydraulické pojivo do voděodolného betonu, 

avšak i při použití jiných latentně hydraulických příměsí (vysokopecní struska, popílek) 

je možné dosáhnout požadovaných kvalit při splnění několika podmínek. Nejvhodnějším 

kamenivem je drcené kamenivo ve velikosti v rozsahu 5–30 mm [17]. Důležité je snížení 

vodního součinitele do 0,5, čehož se dosáhne použitím superplastifikační přísady [18]. 

Pro vodotěsnost betonu je však nejvýznamnějším faktorem množství a velikost pórů v betonu. 

Výskyt pórů je možno omezit kvalitním zhutněním betonu, použitím krystalizační přísady, 

která vyplní póry krystaly, čím je zacelí, a dále také použitím hydroizolačního nátěru 

na povrchu betonového výrobku [14]. 

Krystalizační přísady jsou speciální látky, které mají za úkol především utěsnit strukturu betonu 

a vyplnit mikrotrhliny, a tím zvýšit jeho odolnost proti vnějším vlivům. Složení těchto přísad 

tvoří vždy stejný základ, tím je jemně mletý portlandský cement, jemný křemičitý písek 

a chemické látky, které zajišťují vznik nových krystalů [1].  

Těsnící přísady fungují na principu homogenního uzavření pórů a kapilár, na rozdíl 

od krystalizačních hydroizolací, které používají jiný funkční princip. Jeho základem 

je chemická reakce, díky které proběhne v pórovém systému betonu dodatečný krystalizační 

proces, jehož důsledkem je zaplnění prakticky všech kapilárně aktivních pórů betonu krystaly. 

Tento proces probíhá vždy ve hmotě, ne pouze na povrchu. Nezbytnou podmínkou procesu 

dodatečné krystalizace je však přítomnost vody v kapilárních pórech betonu po určitou 

minimální dobu, která je potřebná, aby dodatečná krystalizace proběhla v dostatečném rozsahu. 

Základním produktem speciální chemické reakce vyvolané krystalizační látkou ve struktuře 

betonu je tedy dodatečně narostlý krystal vyplňující kapilární pór a znemožňující v budoucnu 

transport vody pórovým systémem [15].  

Krystaly, zaplňující póry v betonu, jsou především CaCO3, který vzniká kombinací iontů Ca2+, 

nacházejících se v cementu, a iontů CO3
2-. Uhličitanové ionty jsou také součástí cementu, 

ale při použití krystalizační přísady navíc vznikají rozpouštěním Na2CO3 (toho obsahuje 

testovaná přísada 13 % – Tab. 8). Vzniklé krystaly CaCO3 jsou schopny reakce 

s atmosférickým CO2. Množství produktů karbonatace se zvyšuje s přídavkem Na2CO3 

do betonu [16].   
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

3.1 Charakterizace vstupních surovin 

V této kapitole budou charakterizovány použité vstupní suroviny.  

3.1.1 Cement 

Jako hlavní složka pojiva byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R z cementárny Hranice. 

Tento portlandský cement je vyráběn v souladu s normou ČSN EN 197-1, tedy obsahuje         

95–100 % portlandského slínku a 0–5 % doplňujících složek [19]. 

3.1.2 Příměsi 

V kombinaci s cementem byly v pojivu použity také dvě příměsi. Zaprvé byla použita mletá 

granulovaná vysokopecní struska z lokality Horné Srnie odpovídající ČSN EN 15167-1 (mletá 

granulovaná vysokopecní struska na použití do betonu, malt a injektážních malt, 

která se používá jako příměs II. druhu do zmíněných výrobků) [20]. Index aktivity strusky byl 

výrobcem stanoven na 90 % [21]. 

Za druhé byl použit vysokoteplotní popílek z uhelné elektrárny Dětmarovice 

dle ČSN EN 450-1. Index aktivity popílku byl výrobcem stanoven na 40 % [22].  

3.1.3 Kamenivo 

Jako plnivo do betonu sloužilo běžně užívané kamenivo do betonů dle normy ČSN EN 12620.  

Byly zvoleny frakce velikosti zrn 0/4 mm, 8/16 mm, 11/22 mm. Nejmenší frakce kameniva 

(0/4 mm) byla tvořena pískem z Hrušovan u Brna. Frakce 8/16 mm a 11/22 mm tvořilo drcené 

kamenivo z kamenolomu Lhota Rapotina. 

3.1.4 Přísady 

Celkem byly zvoleny tři přísady pro zlepšení zpracovatelnosti čerstvého betonu a zlepšení 

vlastností ztvrdlého betonu. Tyto přísady jsou spolu kompatibilní. 

Jako první byl použit plastifikátor určený k dosažení úspory záměsové vody a zlepšení 

zpracovatelnosti – BV 34, plastifikátor na základě lignosulfonátu. Funguje na principu snížení 

povrchového napětí vody, díky kterému dochází k lepšímu smáčení cementu, přísad a jemně 

zrnitých kameniv, což zlepšuje přístupnost cementového lepidla a podstatně zvyšuje 

jeho pohyblivost. Doporučené dávkování je 0,2–0,8 % vztaženo k hmotnosti cementu, 

přípustné maximální dávkování 1,2 % [23]. 

Druhá použitá plastifikační přísada (LZF 35) byla určena k dosažení úspor spotřeby vody 

a zároveň udržení konzistence. Tento plastifikátor na základě polykarboxylátu díky rozložení 

náboje zlepšuje pohyblivost cementového lepidla a prodlužuje dobu možného zpracování. 

Snižují se nároky na vodu v betonu stejné konzistence a lepší zpracovatelnost zvyšuje možnosti 

čerpání betonové směsi. Doporučené dávkování je 0,2–1,5 % vztaženo k hmotnosti cementu, 

přípustné maximální dávkování 2,0 % [24]. 
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Třetí použitou přísadou byla krystalizační přísada pro voděodolné betony KR 1000, 

jejíž vlastnosti jsou zkoumány v této bakalářské práci. Jedná se o šedou práškovou přísadu, 

klasifikovanou podle ČSN EN 934-2 jako voděodolnou přísadu. KR 1000 je doporučen 

k výrobě betonu pro následující aplikace: 

• přehrady, 

• mosty, 

• parkoviště, 

• skladovací nádrže, 

• potrubí a piloty,  

• opěrné zdi, 

• tunely, 

• mořské stavby, 

• sklepy a základy, 

• bazény. 

Doporučené dávkování se pohybuje v rozmezí 1–3 kg na 100 kg cementových materiálů. 

K zaručení výsledků je potřeba správně navržený beton, který dodrží dvě základní pravidla, 

a to, aby měl vodní součinitel hodnotu menší než 0,5 a aby byla dodržena odpovídající doba 

vytvrzování betonu za vlhka [12]. 

3.1.5 Receptura 

Pro porovnávací zkoušky byl jako referenční zvolen beton C30/37, X0, XC1-3, XD1, XA1, 

který byl navržen v souladu s normou ČSN EN 206-1. Jedná se o recepturu z firmy 

FRISCHBETON, běžně používanou v praxi. Jednotlivé složky navrženého betonu jsou 

obsaženy v Tab. 2.  

Tab. 2: Návrh složení betonu na 1 m3 

typ výrobku X0, XC1-3, XD1, XA1 

označení záměsi REF 1 2 3 4 

třída betonu C 30/37 C 30/37 C 30/37 C 30/37 

druh betonu S3 S3 S3 S3 

cement I 42,5 R Hranice kg 235 235 235 235 

struska Horné Srnie kg 90 90 90 90 

popílek Dětmarovice kg 65 65 65 65 

Hrušovany 0/4 3 % vlhkosti kg 875 875 875 875 

Lhota Rapotina 8/16 0,5 % vlhkosti kg 460 460 460 460 

Lhota Rapotina 11/22 0,5 % vlhkosti kg 385 385 385 385 

plastifikátor LZF 35 
kg 1,0 1,0 1,0 1,0 

% 0,26 % 0,26 % 0,26 % 0,26 % 

plastifikátor BV 34 
kg 2,3 2,3 2,3 2,3 

% 0,59 % 0,59 % 0,59 % 0,59 % 

krystalizační přísada KR 1000 
kg 0,0 3,0 5,0 7,0 

% 0,00 % 0,77 % 1,28 % 1,79 % 

voda kg 172 172 172 172 

voda po odečtení vlhkostí kg 141,53 141,53 141,53 141,53 

objemová hm. čerstvého betonu (spočtená) kg/m3 2285 2288 2290 2292 

vodní součinitel w/c 0,50 0,50 0,50 0,50 
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Pro zkoušení pevnosti v tlaku a hloubky průsaku tlakovou vodou bylo vyrobeno 20 dm3 betonu. 

Pro zkoušení pevnosti v tlaku byly vyráběny krychle se stranou 10 cm, vždy po třech kusech 

pro danou recepturu a daný čas. Pro zkoušení hloubky průsaku tlakovou vodou byly vyráběny 

krychle se stranou 15 cm, po dvou kusech pro danou recepturu. 

Prvková analýza byla stanovena pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM), fázové 

složení bylo zkoumáno rentgenovou difrakční analýzou (XRD). Pro tyto zkoušky byly 

navrženy pasty, jejichž složení je zobrazeno v Tab. 3. Obsahují stejné poměry cementu, strusky, 

popílku a přísad jako navržený beton v Tab. 2. 

Tab. 3: Receptura past pro stanovení prvkové analýzy a fázového složení 

označení záměsi  REF 1 2 3 4 

litrů směsi dm3 1,2 1,2 1,2 1,2 

hmotnost směsi g 684 684 684 684 

cement I 42,5 R Hranice g 282 282 282 282 

struska Horné Srnie g 108 108 108 108 

popílek Dětmarovice g 78 78 78 78 

voda – navržená  g 216 216 216 216 

voda – použitá  g 122,2 122,2 122,2 122,2 

plastifikátor LZF 35 g 1,2 1,2 1,2 1,2 

plastifikátor BV 34 g 2,76 2,76 2,76 2,76 

krystalizační přísada KR 1000 g 0 3,6 6 8,4 

3.2 Popis použitých metod 

V této kapitole budou charakterizovány použité metody pro stanovení reologických, 

mechanických vlastností a složení betonu. 

3.2.1 Sednutí kužele 

Pro klasifikaci betonu dle konzistence lze použít více metod (zkouška sednutím, zkouška Vebe, 

stupeň zhutnitelnosti, zkouška rozlitím). Pro stanovení konzistence zkušebního betonu byla 

zvolena běžně používaná zkouška sednutím kužele podle Abramse, postup 

dle ČSN EN 12350-2 (označení S = slump-test), která klasifikuje beton podle konzistence 

v Tab. 4. 

Tab. 4: klasifikace betonu dle konzistence 

stupeň sednutí [mm] 

S1 10–40 

S2 50–90 

S3 100–150 

S4 160–210 

S5 ≥220 
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Postup zkoušky je následovný. Na vlhkou podložku se postaví zevnitř zvlhčená forma kužele. 

Forma se postupně naplní třemi vrstvami čerstvého betonu, každá z nich se zhutní 25 vpichy 

propichovací tyčí. Poté se odstraní přebytek betonu. Z podložky se odstraní zbytky betonu. 

Forma se zdvihne během 2 až 5 sekund tak, aby nebyla nikterak ovlivněna zkouška. Výsledkem 

zkoušky je rozdíl výšky sednutého kužele betonu měřeného v nejvyšším bodě oproti výšce 

formy kužele. Změřený rozdíl v mm se zaokrouhlí na 10 mm. Doba trvání zkoušky od plnění 

až po změření sednutí by neměla být delší než 150 s [25]. 

Čerstvý beton se doporučuje míchat a dodávat na staveniště pod všeobecně známým a zažitým 

názvem „velmi měkká konzistence“ se sednutím S3, tj. 100–150 mm, který byl vybrán 

jako referenční. Výhodou této konzistence je univerzální použití betonu, který je homogenní 

a není nutná jeho další úprava na staveništi [3]. 

3.2.2 Pevnost v tlaku 

Zkoušení pevnosti v tlaku zkušebních těles probíhalo na základě ČSN EN 12390-3. Byly 

zkoušeny tělesa stáří 7, 28 a 60 dní, pro zjištění dlouhodobějšího vývoje pevnosti při použití 

krystalizační přísady.  

Čerstvý beton byl dávkován do forem ve tvaru krychle o rozměru strany 10 cm, ve dvou 

vrstvách a byl zhutněn na vibračním stole. Po 24 hodinách byly vzorky odformovány a uloženy 

ve vlhkostní komoře. Vzorky byly umístěny do hydraulického lisu DESTTEST 3310 od firmy 

Beton System a zatěžovány rychlostí 0,4–0,8 MPa/s. Bylo odečteno maximální zatížení 

při porušení tělesa [26]. 

3.2.3 Hloubka průsaku 

Podstatou této zkoušky na základě ČSN EN 12390-8 je působení tlakové vody na povrch 

ztvrdlého betonu. Zkušební těleso je pak rozlomeno a je změřena hloubka průsaku vody.  

Je možno použít jakékoliv zařízení, ve kterém se dá zkušební těleso daných rozměrů umístit 

tak, aby mohla tlaková voda nepřetržitě působit na zkoušenou plochu zespodu nebo shora. 

Zkušební těleso musí být tvaru krychle, válce nebo hranolu s délkou hrany nebo průměrem 

minimálně 150 mm, stáří tohoto tělesa musí být minimálně 28 dní a vodní tlak se nevyvozuje 

na stěnu upravovanou hladítkem. 

Zkušební vzorek je upnut do zařízení a nechá se působit vodní tlak (500±50) kPa po dobu 

(72±2) h.  Během zkoušky je potřeba kontrolovat těleso, zda z něj neprosakuje voda. 

Poté je těleso vyjmuto a povrch tělesa, kde působila tlaková voda je otřením zbaven přebytečné 

vody. Zkušební těleso je rozlomeno v polovině, kolmo k ploše, na kterou působil vodní tlak. 

Rozlomené těleso je položeno tak, aby plocha se zřetelným průsakem byla směrem dolů. 

Hloubka průsaku je označena a změřena na nejbližší milimetr [27]. 

3.2.4 Rentgenová difrakční analýza 

Rentgenová difrakční analýza se používá k určování fázového složení anorganických 

a organických nízkomolekulárních látek s krystalickou strukturou. Základem krystalové 

strukturní analýzy je Braggova rovnice (rovnice 6), která vyjadřuje difrakci (ohyb) 
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rentgenových paprsků na strukturních rovinách krystalů vzdálených navzájem o délku d. 

Paprsky se zesílí v maximum, když se jejich dráhový rozdíl rovná celé délce vlny λ nebo jejímu 

celému násobku. Pak platí Braggova rovnice, kde n = 1, 2, 3, ... a θ  je difrakční úhel. 

 θdλn sin2  (6) 

Z podmínek difrakce rentgenového záření vyplývá vlastní postup celé metody. Budeme-li 

otáčet zkoušeným vzorkem tak, aby se plynule měnil úhel dopadu monochromatického svazku 

rentgenového záření na jeho povrch, dojde pod určitým úhlem ke splnění Braggovy podmínky 

a zesílení odraženého sekundárního záření interferencí. Pokud tedy známe vlnovou délku a úhel 

dopadu monochromatického záření, lze vypočítat z Braggovy rovnice mezirovinnou vzdálenost 

d. Při rentgenové difrakční analýze se volí takové monochromatické záření, které délkou jedné 

vlny řádově odpovídá mezirovinným vzdálenostem v krystalech [28]. 

Ke zjištění fázového složení vzorků byly vyrobeny trámce z cementových past (o stejném 

složení jako navrhovaný beton, ovšem bez kameniva, jehož signál z křemíku by mohl překrýt 

jiné fáze). Trámce byly rozbity kladivem, a menší kus byl rozemlet a homogenizován 

ve vibračním mlýnu HK 40 od firmy HK LABORATORY EQUIPMENT. Vzorky stáří 28 dní 

a samotná krystalizační přísada byly podrobeny rentgenové difrakční analýze na přístroji 

Empyrean od firmy PANalytical. 

3.2.5 Skenovací elektronová mikroskopie 

Pro zjištění atomárního složení a studium mikrostruktury byla použita skenovací elektronová 

mikroskopie. Elektronový mikroskop Zeiss EVO LS10 byl použit v režimu zpětně odražených 

elektronů. Byly zkoumány vzorky past (složení v Tab. 3) po 28 dnech zrání. Trámce byly 

rozbity kladivem a byly vybrány tenké úlomky obsahující i povrch trámce. Vzorky byly 

přilepeny na uhlíkovou pásku a jejich povrchy byly pozlaceny. Výsledky mikrostruktury 

povrchů vzorků byly získány pomocí systému Oxford AZtec. 
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4 DISKUZE A VÝSLEDKY 

4.1 Sednutí kužele 

Připravované záměsi byly navrženy v konzistenci S3, tedy sednutí kužele 100–150 mm. 

Při celkovém množství záměsové vody 2,8305 kg bylo dosaženo sednutí 140 mm (Tab. 5). 

Záměsi byly připraveny promícháním všech frakcí kameniva, cementu, příměsí, vody 

a plastifikačních přísad. Zkouškou sednutí kužele byla ověřena konzistence čerstvého betonu 

(140 mm), do vzorků 2, 3 a 4 byla poté ještě přidána krystalizační přísada, směs byla opět 

zamíchána a byla ověřena konzistence.  

Sednutí kužele po přidání krystalizační přísady se snížilo, avšak jako referenční konzistenci 

uvažujeme původní konzistenci připraveného betonu. Krystalizační přísada snižuje 

zpracovatelnost čerstvého betonu. 

Tab. 5: Sednutí kužele připravených záměsí 

 REF 1 2 3 4 

S [mm] 140 70 90 70 

4.2 Pevnost v tlaku 

Byl navržen beton C 30/37 a dle Tab. 6 připravený beton dosahuje po 28 dnech průměrné 

pevnosti v tlaku vyšší než 37 MPa. Z dlouhodobého hlediska bylo předpokládané zvýšení 

pevnosti při přidání krystalizační přísady.  

Tab. 6: Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku zkušebních těles 

  REF 1 2 3 4 

7 D 

MPa 

30,78 30,70 31,05 31,99 

28 D 39,34 38,80 38,81 39,14 

60 D 45,55 39,46 40,90 43,08 

Vzorky s krystalizační přísadou (2, 3, 4) vykazují mírné zvyšování pevnosti v tlaku 

se zvýšeným množstvím přísady ve všech časech, avšak referenční vzorek bez přísady (REF 1) 

průměrně dosahuje nejvyšších pevností. Co se týče pevnosti po 7 a 28 dnech, ta nebyla 

významně ovlivněna, avšak dlouhodobá pevnost (60 dní) byla snížena při použití krystalizační 

přísady (Obr. 7). Příčinou může být nedostatek vody pro obalení všech částic a vytvoření 

cementového tmelu. 
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Obr. 7: Graf průměrných pevností v tlaku betonových vzorků 

4.3 Hloubka průsaku 

Zkouška byla provedena na betonu stáří 28 dní. Přestože oproti praxi bylo dosaženo výrazně 

vyšších hodnot průsaku tlakovou vodou (Tab. 7), vzorky s krystalizační přísadou dosahují 

nižších hodnot průsaku než referenční beton bez přísady. To mohlo být způsobeno nedokonalou 

homogenizací při míchání 0,02 m3 v laboratoři oproti 1 m3 při míchání na betonárně 

nebo nedokonalým zhutněním čerstvého betonu ve formě. 

Tab. 7: Průměrné hodnoty hloubky průsaku tlakovou vodou zkušebních těles 

 REF 1 2 3 4 

mm 88 87 69 73 

Nejnižší hodnoty průsaku dosáhl vzorek 3, který obsahuje dávku 1,28 % krystalizační přísady 

vztažené k hmotnosti cementu (Obr. 8), což naznačuje, že existuje dávkování přísady 

s maximální účinností, a další přidání přísady již její účinnost nezlepší. 
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Obr. 8: Průměrné hloubky průsaku tlakovou vodou po 28 dnech 

4.4 Rentgenová difrakční analýza 

Pomocí rentgenové difrakční analýzy (XRD) bylo stanoveno fázové složení vzorků 

cementových past (po 28 dnech) a krystalizační přísady (Tab. 8). Je zřejmé, že obsah C3S klesá 

s přidáním krystalizační přísady oproti referenci a jeho nejnižší hodnota je u vzorku 3, 

což znamená, že zde zůstalo nejméně C3S na úkor hydratačních produktů cementu. Obsah fáze 

C2S se výrazně nemění. Obr. 9 ukazuje samostatné píky pro C3S, které odpovídají výše 

popsanému trendu, a píky společné pro C3S + C2S a C3S + CaCO3, které kombinují trendy dvou 

sloučenin dohromady. Obsah CaCO3 se zvyšuje se zvyšujícím se množstvím krystalizační 

přísady, což ukazuje spolu s úbytkem C3S na zvyšující se karbonataci.  

Tab. 8: Procentuální fázové složení cementových past a krystalizační přísady 

vzorec [%] mineralogický název REF 1 2 3 4 KR 1000 

Ca3SiO5 hatrurit 40 36 31 34 52 

SiO2 křemen 12 12 13 10 - 

Ca(OH)2 portlandit 9 10 12 11 - 

CaCO3 kalcit 9 10 11 12 9 

3CaO·Al2O3·3CaSO4 ·32H2O ettringit 4 3 7 6 - 

Ca2(Al,Fe)2O5 brownmillerit 3 6 3 2 2 

Ca2SiO4 larnit 13 12 13 12 12 

Ca2Al2SiO7, Ca2MgSi2O7 akermanit-gehlenit 3 3 3 4 - 

Ca3Mg (SiO4)2 merwinit 4 4 4 5 - 

Ca3Mg (SiO4)2 mullit 4 4 4 3 - 

CaSO4 · ½ H2O - - - - - 2 

Na2CO3 - - - - - 13 

Ca8,5NaAl6O18 - - - - - 7 

Ca3(AlO3)2 - - - - - 4 
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Fáze portlanditu narůstá s rostoucí dávkou krystalizační přísady, její nejvyšší hodnota je 

u vzorku 3 (Obr. 9). Tento vzorek má nejnižší hodnotu průsaku tlakovou vodou (Obr. 8), 

z čehož vyplývá, že portlandit podléhá následné karbonataci a krystaly CaCO3 zaplňují póry 

v betonu a tím zlepšují jeho vodotěsnost [18]. 

Ettringitová fáze také narůstá se zvyšující se dávkou krystalizační přísady a její nejvyšší 

hodnota je u vzorku 3 (Obr. 10). Tyto závislosti značí, že přídavek krystalizační přísady zvyšuje 

množství hydratovaného cementu, tudíž by mělo dojít k celkovému zpevnění struktury betonu.  

Všechny modifikované vzorky vykazují vyšší procento fází kalcitu, portlanditu a ettringittu 

než reference, což koresponduje s nižšími hloubkami průsaků (Obr. 8). 

Obr. 9: Kombinovaná XRD spektra vzorků – detail na portlandit, C3S a C2S 

Obsah křemene se mění bez konkrétního trendu, což je způsobeno nejspíše odběry popílku, 

který nebyl zcela homogenní (Obr. 9, Obr. 10). 
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Obr. 10: Kombinovaná XRD spektra vzorků – detail na ettringit 

4.5 Skenovací elektronová mikroskopie 

Atomární složení vzorků bylo stanoveno pomocí skenovacího elektronového mikroskopu 

(SEM) vybaveného energodisperzním analyzátorem rentgenového záření, nastaveného 

do módu zpětně odražených elektronů. Na snímcích z mikroskopu (Obr. 11) jsou vyznačena 

obdélníková pole, první zleva je co nejblíže povrchu úlomku z trámce (do 0,5 mm), druhý 

prostřední je cca 1 mm pod povrchem a třetí vpravo je nejdále od povrchu (2 mm). 

Toto rozmístění by mělo ukázat, jak se mění atomární složení v různých vzdálenostech 

od povrchu betonového výrobku. 
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Obr. 11: Snímky z elektronového mikroskopu 

Bylo sledováno procentuální zastoupení uhlíku, jelikož je součástí hydratačních produktů 

(konkrétně CaCO3). Vzorky 2 a 3, ukazující nejvíce konstantní hodnoty ve všech sledovaných 

místech, splnil nejlépe definici krystalizační hydroizolace, a to konstantně zacelit póry 

na povrchu betonového výrobku do hloubky až 2 mm (Tab. 9). Ostatní vzorky ukazují větší 

odchylky obsahu uhlíku mezi povrchem a vnitřní částí trámce.  

Referenční vzorek měl nejnižší procentuální zastoupení uhlíku ze všech vzorků. Nejvyššího 

obsahu uhlíku dosáhl vzorek 4 u povrchu trámce, avšak zde hodnoty rapidně klesají s rostoucí 

vzdáleností od povrchu. To by mohlo znamenat lepší povrchové ucelení materiálu, ale výrazně 

horší vnitřní ucelení. 

Tab. 9: Procentuální atomární zastoupení uhlíku ve vzorcích 

vzdálenost od 

povrchu 
 REF 1 2 3 4 

0,5 mm 

at. % 

32,25 36,27 30,76 47,43 

1 mm  25,54 39,03 33,50 27,48 

2 mm 18,63 - 31,95 17,41 

 

 



28 

 

Tab. 10 ukazuje procentuální zastoupení prvků ve vzorcích ve vzdálenosti 0,5 mm od povrchu. 

Vzorek 2 obsahuje největší množství vápníku. Vzorek 3 obsahuje nejvíce sodíku. 

Tab. 10: Procentuální atomární zastoupení ve vzorcích ve vzdálenosti 0,5 mm od povrchu 

prvek [at. %] REF 1 2 3 4 

C 35.25 36.27 30.76 47.43 

O 47.98 44.00 51.85 35.86 

Na 0.34 0.39 0.59 0.45 

Mg 0.47 0.47 0.51 0.40 

Al 1.51 1.82 1.72 1.58 

Si 4.36 4.83 4.24 4.12 

S 0.13 0.11 0.16 0.24 

K 1.01 1.23 0.96 0.97 

Ca 8.37 10.38 8.53 8.47 

Fe 0.58 0.50 0.69 0.48 
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5 ZÁVĚR 

Tato práce řeší problematiku funkčnosti krystalizačních přísad do betonu, které by měly 

zvyšovat jeho vodotěsnost. Byly připraveny referenční vzorky betonu a cementových past 

a vzorky modifikované různým množstvím krystalizační přísady. Tyto vzorky byly mezi sebou 

v laboratoři porovnávány, co se týče reologických, mechanických a chemických vlastností. 

Byla použita receptura běžně užívaná v praxi obsahující dvě plastifikační přísady pro zlepšení 

zpracovatelnosti betonu a zároveň snížení vodního součinitele.  

Beton byl navržen na konzistenci S3, sednutí kužele u referenčního betonu bylo 140 mm 

a u ostatních záměsí před přidáním krystalizační přísady také. Po přidání krystalizační přísady 

se sednutí kužele snížilo, čerstvý beton byl méně tekutý a tím se zhoršila jeho zpracovatelnost. 

V praxi by bylo třeba dodat další vodu pro zachování požadované konzistence, avšak 

následkem toho by došlo ke změně vodního součinitele, snížení pevností v tlaku a beton by 

mohl být více nasákavý. Varianta nepřidávání další vody byla zvolena pro zachování stejných 

výchozích podmínek pro všechny záměsi.  

Krystalizační přísada podle zjištěných hodnot téměř neovlivňuje pevnosti v tlaku po 7 a 28 

dnech, avšak mírně snižuje dlouhodobé pevnosti. Po přidání jemných částic ve formě 

krystalizační přísady bez úpravy přidané vody mohlo dojít k nedostatku vody pro vytvoření 

cementového tmelu. 

V rámci čtyř zkoušených vzorků bylo dosaženo lepšího zatěsnění betonu při přidání 

krystalizační přísady. Nejnižšího průsaku dosáhl vzorek 3 s 1,28% přídavkem krystalizační 

přísady vztažené na hmotnost cementu. S dalším navyšováním dávky se již průsak dále 

nesnižuje. Hodnoty hloubky průsaku tlakovou vodou vyšly vyšší, než je obvyklé v praxi, 

což bylo nejspíše způsobeno nedokonalou homogenizací při přípravě 0,02 m3 betonu 

v laboratoři oproti výrobě 1 m3 na betonárně.  

Rentgenová difrakční analýza ukázala rozdíly ve fázovém složení jednotlivých vzorků, přičemž 

vzorek 3 obsahoval největší obsah fází hydratovaného cementu (portlandit, ettringit 

a především kalcit) a nejmenší obsah fází cementu před hydratací (C3S), což značí, 

že krystalizační přísada napomáhá vytváření krystalů CaCO3 a jeho precipitace do pórů betonu, 

čímž z chemického hlediska zlepšuje jeho vlastnosti.  

Pomocí skenovací elektronové mikroskopie bylo stanoveno atomární složení vzorků a sledován 

byl především obsah uhlíku ve vzorcích. Nejkonstantnějších hodnot dosáhly vzorky 2 a 3, 

což by mohlo naznačovat, že zde proběhlo nejlepší zacelení pórů na povrchu do hloubky 

až 2 mm. Nejvyššího obsahu uhlíku dosáhl vzorek 4, avšak pouze na povrchu (do 0,5 mm). 

Srovnáním výsledků všech zkoušek se ukazuje, že krystalizační přísada zlepšuje hydroizolační 

vlastnosti betonu oproti referenci, avšak snižuje zpracovatelnost čerstvého betonu a mírně 

snižuje finální pevnosti betonu. Jako nejvhodnější dávkování krystalizační přísady bylo určeno 

1,28 % z hmotnosti cementu. K úspěšné aplikaci této přísady do betonu by bylo třeba provést 

srovnávací zkoušky v praxi a upravit recepturu betonu, aby se dosáhlo požadované konzistence 

a pevnosti. Dalším postupem by mohlo být odzkoušení krystalizačních přísad od jiných výrobců 

a porovnání jejich vlastností. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

w/c vodní součinitel 

C CaO 

A Al2O3 

F Fe2O3 

S SiO2 

H H2O 

C3A 3CaO·Al2O3 

C4AF 4CaO·Al2O3 ·Fe2O3 

C3S 3CaO·Fe2O3 

C2S 2CaO·Fe2O3 

C3AH6 3CaO·Al2O3·6H2O 

CH Ca(OH)2 
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8 PŘÍLOHY 

Tab. 11: Typy cementu 

Hlavní 

druhy 
Označení 

Složení (poměry složek podle hmotností) 

Hlavní složky 

Doplňující 

složky 
Slínek 

Vysokopecní 

struska 

Křemičitý 

úlet 

Pucolány Popílky 
Kalcinovaná 

břidlice 
Vápenec 

přírodní 
přírodní 

kalcinované 
křemičité vápenaté 

K S D P Q V W T L LL 

CEM I Portlandský cement CEM I 95-100 - - - - - - - - - 0-5 

CEM II 

Portlandský struskový 

cement 

CEM II/A-S 80-94 6-20 - - - - - - - - 0-5 

CEM II/B-S 65-79 21-35 - - - - - - - - 0-5 

Portlandský cement s 

křemičitým úletem 
CEM II/A-D 90-94 - 6-10 - - - - - - - 0-5 

Portlandský pucolánový 

cement 

CEM II/A-P 80-94 - - 6-20 - - - - - - 0-5 

CEM II/B-P 65-79 - - 21-35 - - - - - - 0-5 

CEM II/A-Q 80-94 - - - 6-20 - - - - - 0-5 

CEM II/B-Q 65-79 - - - 21-35 - - - - - 0-5 

Portlandský popílkový 

cement 

CEM II/A-V 80-94 - - - - 6-20 - - - - 0-5 

CEM II/B-V 65-79 - - - - 21-35 - - - - 0-5 

CEM II/A-W 80-94 - - - - - 6-20 - - - 0-5 

CEM II/B-W 65-79 - - - - - 21-35 - - - 0-5 

Portlandský cement s 

kalcinovanou břidlicí 

CEM II/A-T 80-94 - - - - - - 6-20 - - 0-5 

CEM II/B-T 65-79 - - - - - - 21-35 - - 0-5 

Portlandský cement s 

vápencem 

CEM II/A-L 80-94 - - - - - - - 6-20 - 0-5 

CEM II/B-L 65-79 - - - - - - - 21-35 - 0-5 

CEM II/A-LL 80-94 - - - - - - - - 6-20 0-5 

CEM II/B-LL 65-79 - - - - - - - - 21-35 0-5 

Portlandský směsný 

cement 

CEM II/A-M 80-94 6-20 0-5 

CEM II/B-M 65-79 21-35 0-5 

CEM III Vysokopecní cement 

CEM III/A 35-64 36-65 - - - - - - - - 0-5 

CEM III/B 20-34 66-80 - - - - - - - - 0-5 

CEM III/C 5-19 81-95 - - - - - - - - 0-5 

CEM IV Pucolánový cement 
CEM IV/A 65-89 - - 11-35 - - - 0-5 

CEM IV/B 45-64 - - 35-65 - - - 0-5 

CEM V Směsný cement 
CEM V/A 40-64 18-30 - - - - - - - - 0-5 

CEM V/B 20-38 31-50 - - - - - - - - 0-5 
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Obr. 12: fázové složení krystalizační přísady 
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Obr. 13: fázové složení referenčního vzorku 
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Obr. 14: fázové složení vzorku 2 
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Obr. 15: fázové složení vzorku 3 
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Obr. 16: fázové složení vzorku 4 
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