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Tato práce se zabývá problematikou plastifikačních a superplastifikačních 

přísad a jejich vlivem na hydratační proces cementových past. Proces hydratace je 

v této práci zkoumán jak z pohledu vývinu hydratačního tepla, tak i z pohledu 

průběhu hydratačních teplot. Dále je věnována pozornost vlivu plastifikačních přísad 

a jejich kombinacím s přísadou zpomalující tuhnutí a tvrdnutí na reologické 

vlastnosti čerstvých modifikovaných cementových past a na mechanické vlastnosti 

těchto past po 3 a 7 dnech zrání.  

Cement, portlandský cement, slínek, hydratace, hydratační teplo, hydratační 

teplota, plastifikační přísada, superplastifikační přísada, přísada zpomalující tuhnutí 

a tvrdnutí, polykarboxyláty 

This thesis studies the problematics of water reducing and high range water 

reducing admixtures and their influence on the process of hydration of cement 

pastes. The process of hydration is examined in this thesis both in terms of 

hydration heat and hydration temperature rise. Attention is also paid to the 

influence of plasticizers in combination with retarding admixture regarding 

rheological properties of modified fresh cement pastes and their mechanical 

properties after 3 and 7 days from mixing. 

Cement, ordinary portland cement, clinker, hydration, heat of hydration, 

plasticizer, temperature of hydration, superplasticizer, retarding admixture, 

polycarboxylates 
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Při výrobě betonu mohou být vlastnosti v čerstvém i ztvrdlém stavu 

upravovány a modifikovány různými způsoby. V dnešní době se tyto vlastnosti 

nejčastěji upravují vhodným použitím nejrůznějších chemických přísad. Jednou 

z nejčastěji používaných chemických přísad v oblasti technologie betonu jsou 

plastifikační přísady. Jsou to takové chemické přísady, které umožňují významným 

způsobem upravovat reologické vlastnosti čerstvého betonu a ovlivní vlastnosti ve 

ztvrdlém stavu. Jednou z hlavních předností je snížení množství záměsové vody při 

zachování požadovaných reologických vlastností čerstvého betonu, čímž je 

dosaženo nižšího vodního součinitele betonu a betony modifikované plastifikačními 

přísadami vykazují při nižší dávce vody nižší rozvoj smršťovacích trhlin vlivem 

vysychání a dále dochází ke zvýšení mechanických vlastností betonu.  

Odvětví výroby plastifikačních přísad se datuje do 30. let 20. století, kdy se 

objevily první chemické přísady schopné ztekucení čerstvých betonových směsí. 

Výzkum v této oblasti je velmi značný i v dnešní době a neustále jsou vynalézány 

nové plastifikační přísady s ještě většími ztekucujícími účinky. Plastifikační přísady 

ovšem ne vždy fungují pouze ve směru ztekucení, ale mnohdy upravují ještě jiné 

vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. U prvních plastifikačních přísad byl 

problém s oddalováním počátku tuhnutí a tvrdnutí a první používané plastifikační 

přísady fungovaly částečně také jako přísady zpomalující tuhnutí a tvrdnutí. V dnešní 

době jsou díky vývoji nových plastifikačních přísad, které souvisí s rozvojem 

technologií a znalostí, tyto problémy již téměř eliminovány, ale současné 

plastifikační přísady způsobují nárůst obsahu vzduchu v čerstvých a ztvrdlých 

betonových směsích. Před uvedením na trh je třeba u každé plastifikační přísady 

prozkoumat její komplexní vliv na vlastnosti jak čerstvých, tak ztvrdlých. Jednou 

z velmi důležitých oblastí je také problematika hydratace cementu, protože proces 

hydratace je velmi ovlivněn použitými přísadami, a proto je sledován vliv 

nejrůznějších přísad na průběh hydratačních teplot, respektive vývin hydratačního 

tepla a distribuci hydratačního tepla v čase.  
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Cílem práce je studium hydratačního procesu cementu a vlivu plastifikačních 

a superplastifikačních přísad na vývin hydratačního tepla. V teoretické části je řešen 

princip hydratačního procesu cementu a účinek plastifikačních přísad 

v cementových pastách, jakožto jednodušších systémů, kde je jasně patrný vliv 

použité přísady na průběh hydratace cementu. Součástí je také průzkum v oblasti 

současně využívaných a nově vyvíjených plastifikačních přísad. Přísady ovlivňují 

hydratační proces a při znalosti jejich působení na cement ve stádiu hydratace je 

možné využít tyto poznatky k cílené regulaci hydratačního procesu při výrobě 

betonu. 

V praktické části jsou ověřeny poznatky z teoretické části a je sledován vliv 

plastifikačních přísad a jejich dávek na reologické vlastnosti, mechanické vlastnosti, 

průběh hydratačních teplot a průběh vývinu hydratačního tepla cementových past 

v čase. Pro regulaci průběhu hydratačních teplot, je zkoušena také kombinace 

plastifikační přísady s přísadou zpomalující tuhnutí a tvrdnutí na vliv průběhu 

hydratačních teplot. Působení plastifikačních přísad a jejich kombinace se 

zpomalovačem tuhnutí a tvrdnutí je sledováno na portlandském cementu. Pro 

ověření správnosti stanovení vývinu hydratačního tepla, je měření provedeno také 

na směsném cementu. V praktické části je také zkoušeno stanovení vývinu 

hydratačního tepla pomocí rozpouštěcí metody na modifikovaných cementových 

pastách s aplikací plastifikační přísady a porovnání s průběhem hydratačních teplot 

na cementových pastách. Mezi zkoušenými přísadami jsou také zařazeny nově 

vyvíjené plastifikační přísady. V praktické části je řešena i možnost stanovení vývinu 

hydratačního tepla v čase pomocí rozpouštěcí metody u cementových past, které 

jsou modifikovány plastifikačními přísadami a nejedná se pouze o cementovou 

pastu bez přísady. 
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Cement je dle ČSN EN 197-1 hydraulické pojivo, tj. jemně mletý anorganický 

materiál, který po smíchání s vodou tvoří pastu, která tuhne, tvrdne a nabývá 

pevností na základě hydratačních procesů a reakcí i pod vodou [26]. 

Cement, který je nazýván dle Evropské normy jako CEM cement je schopen, 

pokud je vhodně smíchán s kamenivem a vodou vytvořit beton, či malty, které mají 

dostatečnou dobu zpracovatelnosti a po určitých stanovených časových úsecích 

nabývají předepsaných pevností a jsou dlouhodobě objemově stálé. 

 

Cement se skládá, nebo se může skládat, z několika složek. Tou hlavní složkou, 

která dělá cement cementem, tak jak ho dnes známe, je portlandský slínek 

v kombinaci se sloučeninami síranu vápenatého, které působí jako regulátor 

tuhnutí. Do cementu se mohou přidat také příměsi upravující některé vlastnosti, 

jako je pevnost, vývin hydratačního tepla atd. Mezi tyto příměsi patří například 

vysokopecní struska, popílek, vápenec a křemičitý úlet. Na základě poměru těchto 

složek se cementy rozdělují na různé druhy [1]. 

Do cementu se při jeho výrobě přidávají ještě další doplňující složky, které 

zlepšují jeho zpracování, případně usnadňují výrobu. Mezi ně patří například 

intenzifikátor mletí, který se do cementu přidává, aby bylo zabráněno jeho 

shlukování. Množství doplňujících složek, jakožto přísad, je sledováno a nesmí 

překročit 1,0 % hmotnosti cementu. Při větším množství se musí tato informace 

v průvodní dokumentaci či na obalu [2]. 
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V dnešní době se používá a vyrábí 5 druhů cementu. Tyto druhy se od sebe 

dělí v závislosti na množství jednotlivých složek, ze kterých je cement tvořen. 

Cementy se značí velkými písmeny CEM, a každý druh je označen římskými číslicemi 

I až V. Pokud cement obsahuje kromě portlandského slínku další hlavní složky, jsou 

tyto složky zohledněny v označení cementu následovně [26]. 

- portlandský slínek (K), 

- vysokopecní struska (S), 

- křemičitý úlet (D), 

- pucolány přírodní (P), 

- pucolány kalcinované (Q), 

- popílek křemičitý (V), 

- popílek vápenatý (W), 

- kalcinovaná břidlice (T), 

- vápenec (L, LL). 

Některé druhy cementu se ještě rozdělují do podkategorie A, či B. Tyto 

podkategorie označují, jaké je v cementu množství portlandského slínku. Obecně 

platí, že cement označovaný jako A obsahuje větší množství portlandského slínku 

a menší množství příměsi a cement označovaný jako B obsahuje o něco menší 

množství portlandského slínku a o něco větší množství příměsi.  

Množství jednotlivých složek je udáváno evropskou normou ČSN EN 197-1, kde 

jsou všechny druhy a jejich složení popsány v přehledné tabulce.  

Například cement označený jako CEM II/B-S obsahuje dle ČSN EN 197-1 tab. 1 

obsahovat 65-79 % portlandského slínku, 21-35 % vysokopecní strusky a 0-5 % 

doplňujících složek [26]. 
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Jedná se o hlavní složku a nositele veškerých hlavních vlastností portlandského 

cementu. Portlandský slínek se získává vypálením surovinové moučky, jejíž složení 

se dá vyčíst například z ternárního diagramu CaO, SiO2, Al2O3. Složení čili poměr 

vstupních složek se volí tak, aby výsledná směs po výpalu spadala v ternárním 

fázovém diagramu do oblasti ohraničené fázemi trikalciumsilikátu C3S, 

dikalciumsilikátu C2S a trikalciumaluminátu C3A, jelikož pouzze v této oblasti mohou 

všechny tři fáze existovat společně [3]. Na obrázku č. 1 je znázorněn ternární 

diagram, kterého se využívá při výrobě portlandského slínku. 

 

Obr. 1 Ternární fázový diagram CaO – SiO2 – Al2O3 existence C3S – C2S – C3A (Osborn and Muan 

1960) 
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Pokud by se ovšem portlandský slínek skládal z pouze těchto tří oxidů, byly by 

teploty potřebné pro výpal slínku příliš vysoké a výroba by byla ještě méně 

ekonomická a ekologická.  

Surovinová moučka se skládá například z vápence, který do směsi vnáší CaO, 

jílu či lupku, který do směsi vnáší SiO2, Al2O3 a Fe2O3 a dalších korekčních látek, 

kterých se přidává pro dosažení správných poměrů výše zmíněných oxidů. Tyto 

korekční látky obsahují velké procentuální zastoupení potřebných oxidů v relativně 

čisté formě. Například křemičitý písek je zdrojem SiO2, bauxit je zdrojem Al2O3 a pro 

zvýšení množství Fe2O3 se používá čistý oxid železitý, případně může být použito 

železných rud. Po správném smíchání všech potřebných složek je potřeba zohlednit 

případné nečistoty či příměsi v surovinách, které by mohly vést ke tvorbě 

nechtěných fází ovlivňujících hydratační vlastnosti portlandského cementu [1]. 

Přídavky oxidů Al2O3 a Fe2O3 vedou ke snížení vypalovacích teplot, teplota 

tavení těchto oxidů je výrazně nižší než například u CaO (2570 °C). Teplota tavení 

Al2O3 je okolo 2020 °C a Fe2O3 okolo 1560 °C. Aluminátové a ferritové fáze vznikající 

z těchto oxidů se v průběhu slinování taví a tato sklovitá tekutá fáze snižuje 

podstatně teplotu tvorby trikalciumsilikátu C3S. Tato tekutá fáze umožňuje rychlejší 

přechod Ca2+ iontů z CaO do již vzniklého C2S a tím tvorbu C3S. Běžná teplota pro 

výpal portlandského slínku se pohybuje okolo 1450 °C [3]. 

Optimální množství taveniny je uvažováno v rozmezí 12–20 %. Pokud je v peci 

při slinování taveniny příliš hodně, může docházet k tvoření nálepků v peci a tím 

k poškozování žáruvzdorné vyzdívky. Naopak pokud je množství taveniny příliš 

malé, nedochází k dostatečnému přechodu Ca2+ iontů z CaO do C2S a v peci zůstává 

nezreagované CaO. Tento jev má velice nepříjemný dopad, a to ve snížení množství 

C3S fáze ve výsledném portlandském slínku a také, jak je popsáno dále, může 

docházet k rozpadu portlandského slínku hydratací volného vápna [1]. 
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Portlandský slínek vzniká za vysokých teplot v rotační peci, kdy ze vstupních 

surovin vznikají kalciumsilikátové, kalciumaluminátové a kalciumaluminoferitové 

fáze. Vypálený portlandský slínek se skládá převážně ze dvou krystalických 

silikátových fází, trikalciumsilikátu C3S (alitu) a dikalciumsilikátu C2S (belitu) a dvou 

krystalických aluminátových fází trikalciumaluminátu C3A 

a tetrakalciumaluminoferitu C4AF. Vypálený portlandský slínek obsahuje také určité 

množství nečistot, jako například periklas, což je chemicky oxid hořečnatý MgO, 

nezreagované vzdušné vápno ve formě oxidu vápenatého CaO a určité menší 

množství síranů alkalických kovů [1,3]. 

Co nejdříve po výpalu je potřeba portlandský slínek velmi rychle zchladit, a tak 

zabránit krystalizaci amorfních fází. Toto zchlazení je velmi důležité, a to z toho 

důvodu, že amorfní fáze, které vzniknou při výpalu, mají velmi vysokou reaktivitu 

díky tomu, že u nich není žádná krystalická mřížka. Kdyby došlo k pomalému 

ochlazování, amorfní fáze by začaly krystalizovat a reaktivita by se prudce snižovala. 

Požadované složky, nositelé konečných pevností, které vznikají za teplot 

nad 1450 °C, jsou C3S a α - C2S [1,3]. 

Trikalciumsilikát C3S je jednou z nejdůležitějších složek portlandského 

cementu, která má rychlý nástup hydratace a rychlý vývin hydratačního tepla 

a ovlivňuje rychlost tvrdnutí, zejména počáteční nárůst pevností. Dikalciumsilikát 

C2S má pomalejší vývin hydratačního tepla a pevností, za to ale dochází k růstu 

pevností dlouhou dobu [1,3]. 

Při teplotách okolo 1250 °C se složky transformují na α-C2S a CaO. Větší 

množství volného vápna (CaO) může být problémem. Pokud se objeví ve výsledném 

produktu více než 2,5 % volného CaO, může začít docházet k rozpadu slínku vlivem 

hydratace CaO se vzdušnou vlhkostí. Tuto reakci doprovázejí za vzniku Ca(OH)2 

objemové změny [16]. 

Při teplotách okolo 725 °C dochází k transformaci na γ-C2S a CaO [1,3]. 
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Z výše uvedeného vyplývá, že pokud by nedošlo k rychlému ochlazení slínku 

po výpalu, došlo by postupně ke změnám fází a ve slínku by zbyly pouze finální 

stabilní produkty γ-C2S a CaO, které již nemají hydraulické vlastnosti a pro stavební 

účely by neměly využití. 

 

Výroba cementu vychází z využití portlandského slínku jako hlavní suroviny, ke 

které jsou dále přidávány pomocné suroviny.  

Pomocné suroviny žádných hydraulických vlastností v zásadě nenabývají 

a přidávají se do portlandského slínku hlavně proto, aby usnadňovaly jeho výrobu, 

případně aby určitým směrem upravily některé vlastnosti výsledného cementu. Patří 

mezi ně například regulátory tuhnutí, mineralizátory, či intenzifikátory mletí. 

Pomocné suroviny nesmí nepříznivě ovlivňovat vlastnosti vyráběného 

portlandského slínku. Výsledné pevnosti cementu vyrobeného z portlandského 

slínku by mohla ovlivnit například přítomnost některých zinečnatých, či fosforečných 

sloučenin, případně oxid barnatý, či rtuťnatý. Přítomnost takových látek se sleduje 

a bývá limitována [26]. 

V dnešní době se přidává jako regulátor tuhnutí sádrovec ve formě 

energosádrovce, jakožto vedlejší energetický produkt odsiřování tepelných 

elektráren. Hlavní výhodou energosádrovce je jeho čistota oproti jeho přírodní 

formě. Ale může se samozřejmě přidat jak přírodní sádrovec, tak i například přírodní 

anhdyrit. Dle způsobu vzniku má sádrovec různé vlastnosti a různým způsobem 

ovlivňuje rychlost reakce trikalciumaluminátu C3A s portlanditem Ca(OH)2, za vzniku 

ettringitu  C3A · 3 CaSO4 · 32 H2O. Ettringit působí jako retardant čili zpomalovač 

tuhnutí. Toto zpomalení tuhnutí je zásadní při praktickém použití malt a betonů, 

jelikož C3A má relativně rychlý nástup hydratačního procesu, stalo by se bez využití 

vlastností ettringitu, že by připravený beton zatuhl ještě v míchačce, případně při 

dopravě před začátkem betonáže [5]. 

Sádrovec se do cementu přidává při mletí slínku, a to v množství 0–5 % 

z celkové hmotnosti cementu [26]. 
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Při použití sádrovce je vhodné dávat pozor na teplotu při mletí se slínkem. 

Pokud by teplota při domílání vzrostla nad 110 °C, začne docházet k dehydrataci 

sádrovce z CaSO4 · 2 H2O di-hydrátu na CaSO4 · ½ H2O hemihydrát, který je lépe 

rozpustný a retardační efekt nebude tak výrazný. Při některých typech výroby může 

být tento jev žádaný a většího množství hemihydrátu je možno využít pro zlepšení 

reologických vlastností čerstvého betonu, kdy se ve směsi zvýší množství volných 

SO4
2- iontů a rychlost reakce s C3S se urychlí. Pokud je ovšem koncentrace volných 

SO4
2- iontů příliš velká, může dojít k falešnému zatuhnutí. K tomu dochází hydratací 

přílišného množství hemihydrátu sádrovce a tvorbě krystalů. Opětovného ztekucení 

směsi lze dosáhnout vnesením další energie do systému. Například dalším 

mícháním či vibrací, kdy se krystaly sádrovce opět začnou rozpouštět. Optimální 

podíl hemihydrátu pro běžný cement je v průměru 40–50 % z celkového množství 

síranu vápenatého v cementu [2]. 
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Dříve nebylo jasné, jakým způsobem děje v cementu probíhají a jakým 

způsobem hydratují jednotlivé složky a případně, jestli se navzájem nějak ovlivňují 

při hydrataci. 

K důkladnějšímu poznání dějů došlo, když byly odseparovány jednotlivé 

slínkové minerály C3S, C2S, C3A a C3AF a z těchto minerálů byly následně vytvořeny 

pasty, které se nechaly hydratovat a byly pozorovány děje, které v nich probíhají [1]. 

Ze začátku bylo uvažováno, že jednotlivé slínkové minerály reagují při 

hydrataci odděleně a nezávisle na sobě. Toto může být pravdou, ale nejspíše až 

v pozdních fázích hydratace, kdy již není přítomen dostatek vody. V počátcích 

hydratace mohou být ovšem pozorovány značné interakce mezi všemi slínkovými 

minerály. K tomuto tvrzení se lze zvláště přiklonit, pokud je bráno na vědomí, že tyto 

částice jsou pouze 3–5 μm velké [1]. 

 

Hydratací se nazývá proces, při kterém reaguje sloučenina s vodou za tvorby 

nové sloučeniny, přičemž se voda přímo naváže na novou sloučeninu. Za jeden 

z nejlepších příkladů lze uvést hydrataci síranu vápenatého ve formě anhydritu III za 

vzniku hemihydrátu síranu vápenatého ve formě hemihydrátové sádry [1]. 

CaSO4 + ½ H2O ↔ CaSO4 · ½ H2O 

Hydrolýzou se nazývá proces, kdy jeden druh iontů reaguje s ionty H+ či OH-, 

které se odštěpí z vody na nedisociovanou sloučeninu. Obecně můžou nastat 

v podstatě 4 typy reakcí. V prvním případě reaguje sůl silné kyseliny se slabou 

zásadou, za vzniku nedisociované zásady. Ve druhém případě reaguje slabá kyselina 

se silnou zásadou, za vzniku nedisociované kyseliny. Ve třetím případě reaguje sůl 

slabé kyseliny se slabou zásadou za vzniku nedisociované jak zásady, tak kyseliny, 

při tomto ději záleží na síle vstupních sloučenin. Ve čtvrtém případě, kdy reaguje 

silná kyselina se silnou zásadou, hydrolýza neprobíhá, dojde pouze ke zhydratování 

vstupních sloučenin. Za příklad lze uvést hydrolytickou reakci křemičitanu 
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vápenatého, trikalciumsilikátu (C3S) za vzniku hydroxidu vápenatého, portlanditu 

(Ca(OH)2) a kyseliny křemičité [3]. 

3 CaO · SiO2 + x H2O ↔ 3 Ca(OH)2 + H2SiO3 

Ve skutečnosti však neprobíhá hydrolýza do této finální fáze, ale pouze 

do rovnovážného stavu za vzniku CSH gelu [3]. 

3 CaO · SiO2 + 2 H2O ↔ Ca(OH)2 + 2CaO · SiO2 · H2O 

Hydratace je v cementářském odvětví běžně označována a považována 

za komplex všech dějů, které probíhají a mohou nastat po smíchání cementu 

s vodou.  

V cementu přítomné slínkové minerály jsou bezvodé a ve styku s vodou 

hydratují a hydrolyzují a přecházejí v tuhou a pevnou hmotu. Proces se nezastaví za 

určitou blíže stanovenou dobu, ale probíhá několik let až desetiletí. Výsledkem je 

teoreticky úplná hydratace minerálů. 

Na obrázku č. 2 je znázorněn vývin pevností jednotlivých slínkových minerálů 

v čase.

 

Pro zjednodušení zápisu slínkových minerálů se využívá následujících zkratek: 

CaO (C), SiO2 (S), Al2O3 (A), Fe2O3 (F) [16]. 

Zápis čtyř základních slínkových minerálů, které se nachází v portlandském 

slínku je následující: 

- C3S pro 3 CaO ˑ SiO2 (trikalciumsilikát), 

- C2S pro 2 CaO ˑ SiO2 (dikalciumsilikát), 

- C3A pro 3 CaO ˑ Al2O3 (trikalciumaluminát), 

- C4AF pro 4 CaO ˑ Al2O3 ˑ Fe2O3 (tetrakalciumaluminoferrit). 
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Trikalciumsilikát 3 CaO ˑ SiO2 (C3S) 

Přebytkem vody se hydrolyzuje a vzniká hydroxid vápenatý Ca(OH)2 a C3S2Hx. 

Pokud není nadbytek vody, neproběhne reakce úplně, ale vznikne zpravidla C2SH4. 

Finálním produktem hydratace C3S v cementové kaši za běžných podmínek je dle 

zkoumání minerál tobermorit C5S6H5 nebo afwillit C3S2H3. C3S je nositelem pevností 

portlandského cementu [1, 16]. 

Dikalciumsilikát 2 CaO ˑ SiO2 (C2S) 

Přebytkem vody se hydrolyzuje podobně jako alit C3S na C3S2Hx a není-li 

nadbytek vody, vzniká také C2SH4, průběh těchto reakcí je ale oproti reakcím s alitem 

pomalejší. Hlavním rozdílem je také, že při hydrolýze nevzniká prakticky žádný 

hydroxid vápenatý Ca(OH)2. C2S má pomalejší nárůst pevností než C3S, ale v řádu 

několika měsíců až let dosahuje pevností obdobných, jedná se také o nositele 

pevností portlandského cementu [1, 16]. 

Trikalciumaluminát 3 CaO ˑ Al2O3 (C3A) 

C3A reaguje velice rychle s vodou, ale výrazně pomaleji s roztokem nasyceným 

vápnem. Při teplotě pod 21 °C tvoří krystaly C2AH5..9. Při teplotě nad 21 °C tvoří 

krystaly C3AH6 a v nasycené vodní páře se C3AH6 mění na C3AH12..14 se zvýšenou 

odolností proti roztokům síranů. C3A dosahuje přibližně desetinových pevností jako 

C3S, či C2S [1, 16]. 

Tetrakalciumaluminoferrit 4 CaO ˑ Al2O3 ˑ Fe2O3 (C4AF) 

C4AF hydratuje rychle, ale pomaleji než trikalciumaluminát C3A. Hydratací 

vzniká C3AH6 a amorfní fáze CFHx, která se v nasycené vodní páře rozpadá až na CH 

a F. S vápnem nasyceným roztokem reaguje odlišně a vzniká tuhý roztok C4AHx 

a C4FHx. C4AF dosahuje v čase ze všech čtyř nejdůležitějších slínkových minerálů 

nejnižších pevností [1, 16]. 
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Portlandit CH, Ca(OH)2 

Portlandit krystalizuje v hexagonálních destičkách, či krátkých hranolech 

s dokonalou štěpností rovnoběžně s (001). Rozpustnost portlanditu prudce klesá 

s rostoucí teplotou, a ještě více za přítomnosti alkalických hydroxidů [1, 16]. 

 

 

Obr. 2 Vývin pevností v tlaku jednotlivých slínkových minerálů v čase [51] 

 

Tuhnutí a tvrdnutí jsou procesy, které nastávají po určité době smíchání 

cementu s vodou. Čas, kdy začne cement tuhnout se dá prodloužit, či zkrátit 

vhodným použitím příměsí, či přísad. Tyto dva procesy od sebe nelze přímo oddělit. 

Oba procesy se navzájem prolínají. 

Tuhnutí je zpevňovací proces, při kterém nedochází k významnému vývinu 

pevností a nastává během několika minut až hodin po smíchání cementu s vodou. 

Cementová kaše postupně ztrácí viskozitu, až začne úplně tuhnout. Tento děj je 

označován jako počátek tuhnutí a jeho stanovení je popsáno normou ČSN EN 196-3. 

Ve chvíli, kdy začne cementová kaše tuhnout, začnou v ní narůstat krystaly a začne 
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se vytvářet tuhá matrice. Tento proces by již neměl být přerušen, aby nedošlo 

k narušení vazeb, které se začínají v matrici utvářet. Proces tuhnutí je způsoben 

reakcí trikalciumaluminátu C3A s vodou. Jak již bylo popsáno výše, C3A reaguje 

v portlandském slínku jako první a tvoří hydratované kalciumaluminosilikáty. Tato 

reakce přispívá pouze nepatrně na růst pevností v betonu, ale tvorba těchto 

CASH gelů odebírá velké množství záměsové vody a snižuje plasticitu směsi, dokud 

směs úplně nezatuhne. Tento děj je označován jako konec tuhnutí. Stanovení je opět 

popsáno normou ČSN EN 196-3 a konec tuhnutí by měl nastat u portlandských 

cementů v rozmezí prvních deseti hodin po smíchání cementu s vodou [6, 27]. 

Tvrdnutí je zpevňovací proces s významným vývinem pevností a probíhá 

v řádu několika hodin až let. Proces tvrdnutí nastává, když začne v cementové kaši 

reagovat dikalciumsilikát C2S a trikalciumsilikát C3S se záměsovou vodou a začnou 

se utvářet CSH gely, které již mají oproti CASH gelům významný vliv na pevnosti 

betonu [6]. 

Zrání je proces, při kterém dochází k hydratačním dějům za podmínek, které 

hydrataci dovolují. Podmínky příznivé pro zrání bývají běžně nastavovány 

v laboratořích a zahrnují uložení ve vlhkém prostředí a následně po 24 hodinách 

uložení ve vodním prostředí, případně ve vlhkém uložení v místnosti s vysokou 

relativní vlhkostí. 

Ettringit C3A · 3 CaSO4 · 32 H2O 

Ettringit je minerál, který krystalizuje v jednoklonných jehličkách či hranolcích. 

Rozpustnost tohoto minerálu klesá se zvětšujícím množstvím obsahu Ca(OH)2 

a Ca(SO)4 v roztoku. Obsah NaCl, či Na2SO4 v roztoku naopak rozpustnost ettringitu 

zvětšuje [1, 16]. 

Ettringit ve stavebnictví jako takový lze rozdělit na primární a sekundární. 

Nejsou to od sebe nijak odlišné modifikace, rozdíl je pouze v tom, kdy se tento 

minerál vytváří.  

Jak již bylo popsáno výše, ettringit vzniká při reakci s trikalciumaluminátem 

C3A, což je slínkový minerál, který se nachází v cementu. Tvorba ettringitu výrazně 

ovlivňuje nástup hydratačního procesu a jeho přítomnost v betonu je chtěná. Tento 
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typ „chtěného“ ettringitu se nazývá jako primární. Funkce primárního ettringitu je, 

že obalí zrna C3A a tím dočasně zablokuje jejich rychlou hydrataci. Záměsová voda 

se ovšem postupně dostává dovnitř zrn a hydratace C3A pokračuje, nakonec zrna 

primárního ettringitu popraskají a začne se tvořit velmi pevná mikrostruktura uvnitř 

betonové matrice [16]. 

Hydratační proces tvorby ettringitu ovšem díky tomu, že sloučenina obsahuje 

32 molekul vody, doprovází nezanedbatelné objemové změny. Pokud tyto změny 

nastanou před zatvrdnutím betonu, nemá to na výsledný beton negativní vliv, pokud 

je ovšem beton vystaven během své životnosti prostředí, kde na něj mohou působit 

sírany a siřičitany, dochází k tvorbě sekundárního ettringitu i po několika letech. Při 

tvorbě sekundárního ettringitu vzniká objemovými změnami uvnitř betonové 

matrice tlak, který bývá větší, než jsou tahové pevnosti ztvrdlého betonu a tím 

dochází k tvorbě trhlin a snižování pevností betonu. 
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Beton jako stavební materiál nemá vždy dokonalé vlastnosti a dokonalou 

použitelnost v každém prostředí a za každé situace. Proto je potřeba některé jeho 

vlastnosti upravovat především vhodným složením pro danou aplikaci či použitím 

přísad, které upravují vlastnosti betonu v čerstvém stavu a projeví se i na 

vlastnostech ztvrdlého betonu.  

V současnosti se již skoro nevyrábějí betony, ve kterých by nebyla obsažena 

alespoň jedna přísada ovlivňující některou z vlastností betonu. Uvádí se, že více než 

85 % současné výroby betonu, což potvrzují i studie využití přísad, obsahuje nějakou 

přísadu [11]. Některé přísady ovlivňují zpracovatelnost, jiné zpomalují, či urychlují 

proces tuhnutí a tvrdnutí.  

Například použitím přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí, již není problém 

vyrábět stříkané betony, které se používají pro stavbu tunelů či zpevňování stropů 

štol a je u nich nezbytné, aby nabyly počátečních pevností během několika sekund 

až minut.  

Dále lze také například vhodným použitím plastifikačních přísad prodloužit 

dojezdové vzdálenosti domíchávačů bez toho, aby se musel do betonu dát nadbytek 

vody, která by snižovala výsledné mechanické vlastnosti, či míchat beton až 

na stavbě [10]. 

Množství přísady závisí na množství pojiva, ale většina přísad se dávkuje 

v rozmezí 0,2 – 2,0 % z množství pojiva. Dle ČSN EN 934-2 je ovšem dovoleno použití 

až 5 % přísad. Nicméně i za těchto nízkých dávek, mají obrovský vliv a výrazně 

ovlivňují vlastnosti betonové směsi. Pokud je přídavek přísad větší než 1,5 % 

z hmotnosti pojiva, může být nutné počítat při návrhu směsi s vodou obsaženou 

v těchto přísadách, pokud se jedná o tekuté báze.  
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Přísad, které se používají v praxi je nepřeberné množství, jejich vlastnosti 

a dávkování jsou popsány evropskou normou ČSN EN 934 [12]. 

Výčet většiny běžně používaných přísad je následující: 

- přísada urychlující tuhnutí, 

- přísada urychlující tvrdnutí, 

- přísada zpomalující tuhnutí, 

- provzdušňovací přísada, 

- stabilizační přísada, 

- těsnící přísada, 

- přísada upravující viskozitu, 

- vodoredukující plastifikační přísada, 

- silně vodoredukující/super plastifikační přísada [12]. 

Dále jsou blíže popsány některé přísady, které se běžně používají a příklady 

jejich použití. 

 

Přísady, které určitým způsobem ovlivňují dobu, kdy začíná beton tuhnout 

a tvrdnout.  

Přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí se využívají již několik desetiletí a své 

uplatnění nalezly zejména při výrobě prefabrikátů, kdy umožňují rychlejší 

odbednění výrobků a tím se podstatně zvýší obrátkovost celého výrobního závodu. 

Dalším příkladem využití těchto přísad může být nutnost rychlé opravy komunikací, 

kdy beton již po pár dnech nabývá dostatečné pevnosti, aby snesl zatížení plného 

provozu. Dříve se využíval chlorid vápenatý (CaCl2), v dnešní době je však již 

dokázáno, že chlorid vápenatý výrazným způsobem zvyšuje korozi ocelové výztuže 

v betonu, a proto je jeho využití v dnešní době značně omezeno. Místo chloridu 

vápenatého se používají jiné urychlovače, označované jako NCA (non-chloride 

accelerator), neboli urychlovače bez chloridů [5, 7, 8]. 
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Speciální urychlovače se využívají pro urychlení tuhnutí a tvrdnutí stříkaných 

betonů. Použití, dávkování a požadavky jsou uvedeny v ČSN EN 934-5 [28]. 

Přísady zpomalující tuhnutí a tvrdnutí jsou někdy nazývány také jako přísady 

retardační. Své využití nalezly při velkoobjemových betonážích, kdy by bez nich 

mohlo dojít k přílišnému vývinu tepla v betonové konstrukci a tím k rozrušení celého 

pojivového systému a ztrátě pevností betonu, způsobené vzrůstem teplot a tím díky 

tepelné roztažnosti materiálů k tvorbě trhlin na povrchu a uvnitř betonu. Při vyšších 

teplotách se těchto přísad využívá opět pro zpomalení nástupu vývoje hydratačního 

tepla, kdy by došlo při zrání betonu ke stejným problémům jako při velkoobjemové 

betonáži [7, 8]. 

Zpomalovače tuhnutí mohou být částečně označovány také jako plastifikační 

přísady, nemají sice skoro žádný vliv na možnosti snížení vodního součinitele, ale 

mohou oddálit počátek tuhnutí a tvrdnutí betonu, a tím prodloužit dobu 

zpracovatelnosti.  

 

Tyto přísady se díky svým vlastnostem nejčastěji používají pro výrobu 

mrazuvzdorných betonů, tj. betonů, které mohou být nasyceny vodou ve chvíli, když 

okolní teplota klesne pod 0 °C. Použitím provzdušňovací přísady je do betonové 

matrice vneseno velké množství mikropórů, tj. pórů o průměru do 200–300 μm. Tyto 

mikropóry narušují kapilární systém uvnitř betonu a mohou zabránit úplnému 

nasycení vodou. Teoreticky zůstávají tyto póry i u plně nasyceného betonu v zásadě 

suché díky kapilárním jevům uvnitř matrice. Ve chvíli, když je beton vystaven 

teplotám pod bodem mrazu, může led tvořený v kapilárách expandovat do 

vytvořených mikropórů a tím by měl být eliminován krystalický tlak, který by vznikl 

rozpínáním ledových krystalků v kapilárách nepřerušených mikropóry a docházelo 

by k postupně k tvorbě mikrotrhlinek uvnitř struktury v důsledku překročení 

tahových pevností betonu. Mikropóry zvyšují i odolnost vůči chemickým 

rozmrazovacím látkám užívaných v zimním období [9, 11]. 
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Použití provzdušňovacích přísad má v určitých dávkách velmi kladný vliv 

na zpracovatelnost čerstvého betonu stejně jako plastifikační přísady. 

Při použití provzdušňovacích přísad nejsou ovšem nijak upravovány elektrostatické 

náboje na zrnech cementu, ale směs se může po vzduchových bublinkách lépe 

pohybovat [17]. 

Teoreticky je tedy možné snížit množství záměsové vody při zachování 

reologických vlastností, ale zároveň také dojde ke snížení výsledných pevností díky 

většímu množství mikropórů. 

 

Jsou to takové přísady, které jsou schopny zmenšit odlučování vody z betonu. 

Využívají se nejčastěji při výrobě samozhutnitelných betonů (SCC), kdy díky většímu 

množství záměsové vody, případně velkému množství použitých plastifikačních 

přísad a nedokonalému nastavení všech složek v záměsi může docházet 

k odlučování vody a jemných podílů cementu, tzv. cementového mléka z matrice 

čerstvého betonu. Toto vede k nedokonalému propojení plniva s pojivem 

a k možnému podstatnému snížení pevností ztvrdlého betonu [11]. 

 

Tyto přísady zlepšují vodotěsnost ztvrdlého betonu a využívají se převážně při 

výrobě tzv. vodostavebních, vodonepropustných betonů. Principem těchto přísad je 

hydrofobizující efekt v kapilárním systému betonové matrice, kdy se snižuje 

kapilární nasákavost a tím je beton chráněn proti vzlínající vlhkosti a vodě a částečně 

i proti vodě tlakové [11]. 
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Jedním z největších problémů při výrobě betonu je dosažení ideálního poměru 

mezi množstvím záměsové vody a množstvím použitého cementu. Tento poměr se 

nazývá vodní součinitel. Běžně se tento součinitel při výrobě obyčejných betonů 

pohybuje v rozmezí 0,40-0,60. Jakékoliv přidání vody do čerstvého betonu ovšem 

výrazně snižuje výsledné pevnosti ve ztvrdlém stavu. V roce 1949 publikoval 

americký chemik Treval Clifford Powers svou teorii, že minimální vodní součinitel, 

kdy se ještě zhydratují všechny zrna cementu je 0,26. Ve skutečnosti je však použití 

tohoto vodního součinitele nemožné, jelikož při tomto množství záměsové vody je 

čerstvý beton ještě sypký a nedá se tudíž dosáhnout dokonalého zhutnění 

a výsledné makropóry uvnitř struktury by drasticky snížily výsledné pevnosti betonu. 

Tento jev se dá částečně omezit při výrobě prefabrikovaných dlažeb vibrolisováním, 

kdy se za použití velkého tlaku a vibrací vytlačí přebytečný vzduch z betonové 

matrice [1, 6]. 

Důvodem, proč je nutné použít relativně velký vodní součinitel při výrobě 

obyčejného betonu, aby byla směs plastická, je shlukování cementových zrn. Tak 

jako prach, který se nabalí na kapku vody, tak stejně se nabalují i zrna cementu a tím 

uvnitř shluků uzavřou velké množství vody, která by mohla být využita pro ovlhčení 

dalších zrn cementu. Shlukování nastává díky elektrostatickým jevům (ζ {zeta} 

potenciálu) na povrchu zrn, kdy jsou zrna nabita kladnými a zápornými náboji. Tyto 

náboje jsou vytvořeny jako vedlejší negativní produkt mletí cementu. Díky těmto 

shlukům, ve kterých je záměsová voda uzavřena se směs jeví jako málo vlhká a svádí 

k přidání další záměsové vody, což ovšem vede ve výsledku ke snížení pevností 

zatvrdlého betonu [29]. 

Shlukování je možné omezit vhodným použitím některých organických přísad, 

které zneutralizují náboj na zrnech cementu, případně nabijí všechny částice 

cementu stejným nábojem a tím umožní jeho lepší rozmísení za podstatného 

zredukování potřebné záměsové vody. Dle ČSN EN 934 jsou tyto přísady označovány 

jako vodoredukující/plastifikační přísady [12]. 
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Použitím plastifikačních přísad a snížením záměsové vody je možné podstatně 

zvýšit pevnosti ztvrdlého betonu. Při zachování reologických vlastností, respektive 

při stejné konzistenci čerstvého betonu vykazují vzorky, ve kterých bylo použito 

plastifikační přísady zvýšení pevnosti v tlaku po 28 dnech o více jak 10 % oproti 

referenčnímu betonu a při použití superplastifikační přísady vykazují tlakové 

pevnosti zvýšení o více jak 40 % [12]. 

Dle ČSN EN 934 se plastifikační přísady dělí na základě jejich účinnosti, 

tj. schopnosti redukovat množství záměsové vody při zachování stejných 

reologických vlastností čerstvého betonu a jsou běžně označovány jako plastifikační, 

superplastifikační a v dnešní době také jako hyperplastifikační přísady [12]. 

Plastifikační přísady jsou schopny při zachování reologických vlastností 

čerstvého betonu redukovat množství záměsové vody o více než 5 % oproti 

referenčnímu betonu [12]. 

Superplastifikační přísady umožňují redukovat množství záměsové vody o více 

než 12 % oproti referenčnímu betonu [12]. 

Při dávkování plastifikačních přísad existuje několik možností a způsobů 

úpravy receptury dle toho, jakým způsobem je potřeba vlastnosti cementové kaše 

či betonu upravit.  

První možností je přidání plastifikační přísady bez úpravy množství cementu 

a záměsové vody. Při tomto se docílí většího ztekucení čerstvého betonu oproti 

referenčnímu betonu bez plastifikační přísady, ale nedojde k žádnému, nebo jen 

malému nárůstu pevností zatvrdlého betonu. Tohoto lze využít například u hodně 

vyztužené konstrukce, kdy je potřeba zajistit velkou tekutost čerstvého betonu. 

Druhou možností je při přídavku plastifikační přísady odebrat část záměsové 

vody a vyrobit beton, který bude mít stejnou konzistenci jako referenční beton, ale 

dojde k nárůstu pevností ztvrdlého betonu. Tato možnost je vhodná pro většinu 

betonáží a dalo by se říct, že je to hlavní důvod, proč se začaly plastifikátory využívat. 

Třetí možností je částečné snížení záměsové vody společně s částečným 

snížením dávky cementu. Odebráním záměsové vody dojde ke snížení tekutosti 

a odebráním části cementu dojde ke snížení výsledných pevností ztvrdlého betonu, 
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ale stále mohou být výsledné hodnoty mechanických vlastností vyšší než 

u referenčního betonu. Tato možnost je ekonomicky výhodná díky snížení dávky 

cementu. 

S každou úpravou množství záměsové vody a množství cementu se ovšem 

také výrazně ovlivňují hydratační objemové změny betonu a vývin hydratačního 

tepla. Snížením množství záměsové vody dochází ke zmenšení smrštění vlivem 

hydratace, toto platí i s ohledem jemných podílů v betonu, tj. podílů o velikosti částic 

menších než 0,063 mm mezi které patří například i cement, popílky, fillery atd.  

První běžně používané plastifikační přísady, lignosulfonáty, byly odpadem 

z průmyslové výroby a nebyly vyráběny přímo za účelem použití v betonu. Byly 

relativně efektivní a levné, ale vykazovaly se zvětšujícím se množství dávky buď 

žádný, nebo jen velmi malý vliv na další snížení množství záměsové vody. Pokud byla 

ovšem dávka příliš velká, nastával nechtěný vedlejší efekt, jako bylo například 

zpomalení tuhnutí, či zvětšení obsahu vzduchu v čerstvém betonu [7]. 

Superplastifikační přísady jsou velmi efektivní již při malých dávkách a jejich 

vodoredukující účinek s množstvím dávky roste. Jedná se většinou o anorganické 

sloučeniny, které jsou přímo vyráběny za účelem použití v betonu. Jejich cena je 

znatelně vyšší [13]. 

 

Každý typ plastifikačních přísad působí na částice cementu zcela odlišným 

způsobem. Moderní věda zatím popsala dva základní a důležité jevy, které jsou 

za ztekucení cementové kaše zodpovědné. Elektrostatické odpuzování a sterické 

odpuzování. 
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Reologické vlastnosti a míra ztekucení čerstvého betonu záleží v zásadě 

na míře ztekucení cementové kaše v betonu. Velikost tohoto ztekucení záleží 

na velikosti odpudivých sil mezi zrny cementu. Mezi zrny působí Van der Waalsovy 

síly a elektrostatické odpudivé síly vytvořené elektrickými náboji na povrchu zrn, 

které vznikly převážně při mletí cementu [29]. 

Je ovšem uvažováno, že jakýkoliv přídavek organické sloučeniny do matrice 

cementové kaše a její navázání na povrch cementových zrn vede ke zvýšení velikosti 

odpudivých sil (zeta potenciálu) díky osmotickému tlaku, který vzniká na rozhraní 

těchto dvou povrchů [29]. 

Síla, která působí mezi zrny cementu se zvyšuje s klesající vzdáleností mezi 

zrny a roste se zvyšujícím se vnějším tlakem na směs cementové kaše či betonu. 

Velikost odpudivých sil záleží na množství a typu použité plastifikační přísady. 

Velikost síly sterického odpuzování se vypočítá jako rozdíl velikosti ζ potenciálu 

a velikosti síly, která působí mezi zrny cementu [8, 29]. 

H. Uchikawa ve své práci uvádí naměřené velikosti ζ potenciálu při použití 

sulfonovaných naftalenformaldehydových plastifikačních přísad (SNF) v množství 

0,6 % z hmotnosti cementu a při vodním součiniteli 0,3, kdy došlo ke zvýšení proti 

stavu bez přídavku plastifikační přísady z -1,8 mV na -11,0 mV [23]. 

Využití superplastifikačních přísad na bázi polykarboxylátů (PCE) vede 

k výrazně menší změně ζ potenciálu, pouze 0,3 – 5 mV, jejich účinnost je ovšem 

mnohem větší než účinnost SNF, za ztekucení v tomto případě zodpovídá sterické 

odpuzování [29]. 

Na obrázku č.3 je znázorněn princip elektrostatického odpuzování zrn 

cementu. 
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Obr. 3 Elektrostatické odpuzování (zrna cementu nabitá stejným nábojem)

 

Na rozdíl od elektrostatického odpuzování, při sterickém odpuzování 

nedochází k roztlačování částic cementu za pomoci elektrostatických jevů a nabití 

povrchu částic stejným nábojem, ale dochází k roztlačování částic pomocí dlouhých 

bočních řetězců polymerů.  

Elektrostatické náboje z částic nezmizí, ale jsou využity k navázání polymerních 

řetězců na částice cementu. Když se takto obalená částice cementu polymerními 

řetězci přiblíží k jiné částici, dojde k porušení rovnovážného uspořádání řetězců 

a vznikne mezi částicemi napětí, které začne působit a začne od sebe částice 

odpuzovat. Čím blíže jsou k sobě částice, tím větší je koncentrace polymerů na 

rozhraní částic, tím větší je síla, která je roztláčí. Sterická odpudivá síla vzniká 

okamžitě, jakmile se začnou polymerní řetězce dotýkat a překrývat. Odpudivá síla se 

zvětšuje s velikostí okolního tlaku a konverguje k nekonečnu při maximálním 

stlačení [30]. 

Délkou postranních řetězců polymerů lze upravovat chování plastifikačních 

přísad v čerstvém betonu, detailněji je popsáno v kapitole 5.2.4 Polykarboxyláty 

(PCE). 

Pokud je dávka plastifikační přísady, která funguje na principu sterického 

odpuzování příliš malá a délka polymerních řetězců je větší, dojde k nedostatku 

množství polymerních řetězců pro pokrytí zrn cementu a dojde k působení 

přitažlivých sil mezi zrny, tak jak se děje bez použití plastifikačních přísad a dojde 
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k tvorbě menších shluků zrn cementu. Tyto shluky jsou způsobeny tím, že je ve směsi 

nedostatek polymerních řetězců a některé řetězce se nenavážou pouze na jedno, 

ale třeba na dvě či více zrn cementu a tím je drží pohromadě [25]. 

Na obrázku č.4 je znázorněn princip sterického odpuzování. 

 

Obr. 4 Sterické odpuzování (zrna cementu odpuzována vedlejšími polymerními řetězci) 

 

Lignosulfonáty patří dle ČSN EN 934 mezi plastifikační přísady, či 

vodoredukující přísady a jejich využití se datuje k počátku 30. let 20. století. Lignin, 

jakožto hlavní složka lignosulfonátů se vyskytuje v buňkách dřevní hmoty 

v zastoupení 15-40 % hm. Při výrobě papíru, respektive při rozvlákňování dřevní 

hmoty se odlučuje dřevní biomasa, ze které se následně za pomocí hydroxidu 

sodného (NaOH) a síranu vápenatého (Na2S) separuje lignin. Největší zastoupení má 

lignin odloučený pomocí Na2S. Tento lignin, který obsahuje síranové soli se nazývá 

lignosulfonát. Lignosulfonáty se využívají v řadě odvětví, např. jako součást krmiva 

pro dobytek, pesticidy, ale také jako plastifikační přísada do betonu [12, 20]. 

Lignosulfonáty běžně vyráběné se liší hlavně v obsahu cukru. Lignosulfonáty 

s nižším obsahem cukru, který se z nich odstraňuje buďto fermentací, nebo 

chemicky se využívají jako plastifikační přísady, kdežto lignosulfonáty s vysokým 

obsahem cukru (20-25 % hm.) se využívají jako zpomalovače tuhnutí [22]. 
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Lignosulfonáty jsou relativně jednoduché na dávkování do záměsi a nebývají 

náchylné na případné předávkování. Se zvětšující se dávkou za hranici dávky 

doporučené jejich vliv rapidně klesá a dále se chovají spíše jako zpomalovače tuhnutí 

díky množství cukru, který obsahují.  

Lignosulfonáty mohou ovlivňovat množství vzduchu v čerstvém a ztvrdlém 

betonu. Chovají se částečně jako napěňovací přísada a dávkování se musí hlídat, 

pokud je nutno u ztvrdlého betonu garantovat určité množství obsahu vzduchu  [22]. 

Tento problém lze částečně vyřešit použitím odpěňovacích přísad, čímž se ovšem 

využití lignosulfonátů stává ekonomicky méně výhodným. 

Využití lignosulfonátů jako plastifikačních přísad bylo a je velice výhodné 

hlavně z pohledu cenové dostupnosti.  

Dnes je využití lignosulfonátů nižší, než tomu bylo dříve především z důvodu 

neschopnosti zachování reologických vlastností betonu v delším časovém úseku 

(tzv. slump loss). Proběhlo velké množství výzkumů na téma snížení důsledků využití 

lignosulfonátů na reologické vlastnosti v čase ovšem bez nějakého dokonalého 

vyřešení tohoto problému. Jedním částečným a v dnešní době čím dál tím více 

využívaným řešením, je kombinace LS a PCE [21]. 

Účinnost lignosulfonátů se uvažuje okolo 10 % v možnosti snížení množství 

záměsové vody při zachování reologických vlastností čerstvé směsi. 

 

Polynaftalen sulfonáty, sulfonované naftalenformaldehydové polykondenzáty 

či formaldehydové kondenzáty β-naftalensulfonátů. Dle ČSN EN 934 se jedná 

o vysoce vodoredukující plastifikační přísadu, jinak také superplastifikační přísadu. 

SNF je hnědý prášek kompletně rozpustný ve vodě. Výhodou SNF oproti jiným 

plastifikačním přísadám je, že ani ve větších dávkách nepůsobí negativně 

na čerstvou směs. Účinnost polynaftalen sulfonátů se uvažuje v až 40 % možnosti 

snížení množství záměsové vody při zachování reologických vlastností čerstvé směsi 

betonu [31]. 
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Účinnost SNF se mění v závislosti na použité doplňující složce v cementu. 

Pokud se jako doplňující složka používá CaSO4·2H2O, sádrovec, je účinnost SNF vyšší. 

SNF ovšem může ovlivňovat funkci sádrovce v cementu, který se přidává pro 

zpomalení hydratace C3A [32]. 

 

Polymelamin sulfonáty neboli sulfonované melaminformaldehydové 

polykondenzáty. Dle ČSN EN 934 se jedná o vysoce vodoredukující plastifikační 

přísadu, jinak také superplastifikační přísadu. 

SMF je bílý prášek kompletně rozpustný ve vodě. Účinnost polymelamin 

sulfonátů se pohybuje v rozmezí 20–30 % v možnosti snížení množství záměsové 

vody při zachování reologických vlastností čerstvé směsi. SMF působí částečně jako 

zpomalovač tuhnutí a zpomaluje také vývin hydratačního tepla v průběhu prvních 

24-72 hodin po zamíchání [33]. 

Pomalejší vývin hydratačního tepla vede k pomalejšímu nárůstu pevností. 

Bylo zjištěno, že je velice důležité, při jaké teplotě je SMF využíváno. Účinnost 

se zvyšuje s teplotou, může se proto stát, že při betonování větších ploch a při 

nerovnoměrném teplotním poli může dojít k tomu, že uvnitř betonu již dojde 

k počátku tuhnutí, ale na povrchu bude beton stále velmi plastický, což může vést 

k nerovnoměrnému rozložení počátečních pevností a k nerovnoměrnému 

smršťování za vzniku smršťovacích trhlin [34]. 

Studie také prokázaly, že SMF zpomaluje hydrataci C3S a C3A, ale u záměsí, 

které obsahují C3A a sádrovec působí jako urychlovač tuhnutí [35]. 

Bylo také dokázáno, že pokud dojde v betonu, ve kterém je použito SMF 

k tvorbě ettringitu, vzniklé krystalky jsou větší než v případě cementové kaše bez 

SMF [36].
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Polykarboxyláty, či polykarboxylethery, dále jen PCE, patří dle ČSN EN 934 mezi 

superplastifikační přísady, či silně vodoredukující přísady a jejich využití se datuje 

k roku 1997. 

Jedná se o polymery polykarboxylových éterů, které se vyrábějí přímo za 

účelem použití v betonu. Tyto polymery se skládají z hlavního řetězce a postranních 

řetězců na hlavní řetězec připojených. Délka jak hlavního, tak i postranních řetězců 

se upravuje [23]. 

Účinnost, způsob fungování a celkové vlastnosti PCE se zásadně mění s délkou 

jak postranních, tak i hlavních polymerních řetězců a lze také upravovat rozložení 

a vzdálenosti mezi vedlejšími řetězci [23]. 

Dá se obecně uvažovat, že se zkracujícím se hlavním řetězcem a prodlužujícími 

se bočními řetězci, včetně růstu jejich množství, se zvyšuje míra a rychlost rozptýlení 

PCE v cementové kaši a taktéž se zvyšuje doba zpracovatelnosti cementové kaše 

[42]. 

Hlavní řetězec se k zrnu cementu přitáhne pomocí COO- karboxylové skupiny 

a naváže se na kladně nabité ionty na povrchu zrna cementu, které se na nich 

utvořily při mletí [2]. Postranní řetězce jsou dlouhé neutrálně nabité polymery, které 

se při přiblížení jiného zrna deformují, tím se narušuje jejich rovnovážné rozložení 

a tvoří odpudivou sílu, která roztláčí zrna od sebe. 

Při studiích a syntézách polykarboxylátů se testuje různé množství a poměry 

hlavních a vedlejších řetězců. Vzorky se většinou označují např. jako 45PC2, kde 45 

znamená počet sloučenin ethylen oxidů na vedlejším řetězci a 2 udává vždy molární 

poměr mezi kyselinou methakrylovou a daným nosičem, například u IPEG-PCE je 

nosičem isoprenyl-oxy polyethylen glykol [40]. 

Jak již bylo zmíněno výše v kapitole 5.1.2 Sterické odpuzování, je nutno 

dávkovat tyto plastifikační přísady v takovém množství, aby došlo ke komplexnímu 

pokrytí povrchu nejlépe všech zrn cementu vrstvou polymerních řetězců. V tomto 

případě funguje sterické odpuzování nejlépe a PCE mají největší účinek. Při nižších 
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dávkách dochází k nedokonalému pokrytí povrchu zrn cementu a k tvorbě mostů 

mezi zrny cementu včetně působení přitažlivých sil mezi zrny cementu, které mají 

tendence se shlukovat. 

Přídavek polykarboxylátů má podobně nevhodný dopad na beton jako 

přídavek lignosulfonátů, které zvyšují množství vzduchu v čerstvé směsi. V běžně 

distribuovaných PCE jsou již ovšem přidány odpěňovací přísady, které by měly tento 

jev eliminovat, ale problém s napěněním je při výrobě betonu stále patrný [11]. 

Nedávné studie provedené v Severní Americe dokazují, že je velmi důležité brát 

zřetel na vhodné kombinace použitého kameniva v kombinaci s odpěňovacími 

přísadami. Nevhodné kombinace mohou způsobit, že ač je obsah vzduchu 

v čerstvém betonu naprosto vyhovující, ve ztvrdlém betonu může být vzduchu 

mnohem více. V některých případech, kdy je nutno garantovat množství vzduchu 

v ztvrdlém betonu a není ověřeno, jak se budou PCE chovat s danou směsí, je 

vhodnější využít například plastifikačních přísad na bázi SNF, u kterých se tento 

problém nevyskytuje [24]. 

Bylo také dokázáno více studiemi, že obsah PCE v betonu ovlivňuje růst 

krystalů ettringitu. V přítomnosti PCE vzniká větší množství menších krystalů, 

o velikosti menší než 500 nm, než v betonu bez PCE, kdy vznikají krystaly o velikosti 

několika mikrometrů viz obrázek č.5 a č.6 [37, 38, 39, 41]. 
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Obr. 5 Krystaly ettringitu 1 hodinu po zamíchání kaše C3A se sádrou bez přídavku PCE. Pohled 

rastrovacím mikroskopem [41] 

 

 

Obr. 6 Krystaly ettringitu 1 hodinu po zamíchání kaše C3A se sádrou s přídavkem PCE. Pohled 

rastrovacím mikroskopem [41]

 

Aby se využily pozitivní vlastnosti některých a snížil se dopad negativních 

vlastností jiných, využívají se kombinace plastifikačních přísad. Kombinují se 

v zásadě polykarboxyláty, jejichž zastoupení na poli plastifikačních 
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a superplastifikačních přísad stále roste, ale jsou v porovnání s ostatními druhy 

ekonomicky náročnější, s jinými plastifikačními přísadami, které jsou ekonomicky 

přijatelnější, ale samy o sobě mohou mít některé negativní vlastnosti, případně 

nedostatečný vodoredukující účinek. 

Lignosulfonáty a karboxylové soli patří mezi nejznámější plastifikační přísady 

pro toto využití. Nejlepších výsledků dosáhl Miyake a kolektiv při studii reologických 

vlastností čerstvých cementových past při použití kombinace polykarboxylátů 

a formaldehydových kondenzátů β-naftalensulfonátů [21]. Aïtcin navrhl namísto 

lignosulfonátů využití glukonátu sodného (v ČR označovaného v potravinářství jako 

E 576), jelikož při použití glukonátu sodného nedochází k tvorbě vzduchových pórů 

v cementové pastě a tím ke zvyšování obsahu vzduchu v čerstvém a ztvrdlém 

betonu jako při použití lignosulfonátů [2]. 

 

Při vývoji nových plastifikačních přísad se zkouší veškeré vlastnosti a způsoby, 

jakým může nová plastifikační přísada ovlivňovat hydrataci cementu. Plastifikační 

přísady neovlivňují většinou hydrataci cementu jako celku, ale ovlivňují některou 

část hydratace. 

Například, jak již bylo zmíněno, lignosulfonáty obsahují určité množství cukru, 

který funguje jako zpomalovač tuhnutí a tvrdnutí. Obsažený cukr obaluje tenkou 

vrstvičkou zrna cementu a tvoří špatně rozpustný film, který se rozpouští velmi 

pozvolně. V tomto důsledku cementová kaše, či beton vykazuje nižší nárůst 

hydratačních teplot, pozvolnější vývin hydratačního tepla a pomalejší nárůst 

pevností. Pokud je obsah cukru příliš velký, proces hydratace se téměř, či úplně 

zastaví. Obsah cukru může snižovat vývin pevností v čase, ale může snižovat i 

konečné pevnosti. 

Polykarboxyláty, jak již bylo zmíněno, neovlivňují většinou hydrataci cementu 

jako takového, ale mohou mít vliv například na reakci slínkového minerálu C3A se 

sírany, kdy začnou vznikat menší krystaly než v betonu bez přídavku PCE [37, 38, 39, 

41]. 
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Jedná se o novou generaci tzv. hyperplastifikačních přísad, která redukuje 

množství záměsové vody maximálním možným způsobem a současně modifikuje 

další vlastnosti související s reologií a vlastnostmi cementového tmele ve ztvrdlém 

stavu. 

Základem většiny nově vyvíjených plastifikačních přísad jsou polykarboxyláty. 

Na hlavní polykarboxylový řetězec se navazují různé boční řetězce, které ovlivňují 

vlastnosti cementové kaše různými způsoby.

 

Polykondenzáty ať jsou to SNF, SMF poskytují výraznou míru ztekucení 

cementové kaše v krátkých časech po zamíchání, ale toto ztekucení klesá relativně 

rychle v průběhu několika desítek minut. Jak SNF, tak SMF využívají pro zlepšení 

reologických vlastností čerstvé cementové kaše elektrostatické odpuzování, kdy 

obalí zrna cementu a následně za pomocí stejného náboje roztláčí zrna od sebe. 

Johann Plank a Markus Gretz ve své práci dokazují, že je možno využít latexových 

částic na bázi styrenu/akrylátu, které se dnes využívají například při výrobě 

polymercementových potěrů a zlepšují vlastnosti ztvrdlého betonu [43] a potáhnout 

je tenkými vrstvičkami plastifikačních přísad na bázi polykondenzátů. Po smíchání 

s cementovou kaší dochází k postupnému rozpouštění vrstviček polykondenzátů a 

postupnému ztekucování cementové kaše. Tímto způsobem je možno udržet 

relativně velké ztekucení cementové kaše po výrazně delší dobu  [44]. 

 

Lignit je synonymum ve vědecké literatuře pro nejmladší hnědé uhlí. Chemicky 

se jedná o komplex, nehomogenní směs obsahující velké množství organických 

a anorganických sloučenin, včetně bitumenu (vosk, pryskyřice), humusu a zbytků 

celulózy a ligninu. Po chemické úpravě, lze lignit využívat v dalších odvětvích. Aby 

bylo možno lignit využít ve stavebnictví, je nutno provést alkalickou extrakci 
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a následně odstranit veškeré nereaktivní složky (humus, popel, minerály atd.). Poté 

je nutno izolovat huminové kyseliny a fulvokyseliny, které se dají využít jako základ 

roubovacího procesu. Novou plastifikační přísadu vytvořil Johann Plank a Manuel Ilg 

naroubováním ATBS (2-acrylamido-2-tert-butyl sulfonové kyseliny) a kyseliny 

akrylové na v alkáliích rozpustný lignit. V alkáliích rozpustný lignit obsahuje velké 

množství volných funkčních skupin (karboxylové, aminové, hydroxylové a fenolické) 

a proto je ideální pro kopolymerační reakci. Monomery vinylu, který vznikne 

spojením ATBS a kyseliny akrylové (ATBS-co-AA), mohou být naroubovány na tyto 

volné skupiny za vzniku polymeru s lignitem jako hlavním řetězcem. Naroubováním 

ATBS-co-AA na hlavní řetězec lignitu vznikne plastifikační přísada s velice dobrým 

dispersním účinkem, vysokou udržitelností zpracovatelnosti v čase (přes 2 hodiny) 

a velice dobrou odolností vůči síranům. Díky dobré dostupnosti lignitu a jeho velice 

nízké ceně oproti PCE, je toto jeden z možných směrů, kterými by se mohl vývoj 

nových plastifikačních přísad ubírat [45]. 

 

Aktuálně známými polykraboxyláty na bázi polyetylen-glykolu jsou: 

IPEG, někdy také TPEG (isoprenyl-oxy polyethylen glykol), 

MPEG (ω-methoxy polyethylen glykol), 

APEG (α-allyl-ω-methoxy nebo ω-hydroxy polyethylene glykol), 

HPEG (α-methallyl-ω-methoxy nebo ω-hydroxy polyethylene glycol), 

XPEG (allyl alcohol polyethylene glycol), 

VPEG (vinyl ether polyethylene glycol). 

Většina dnešních PCE funguje na principu sterického odpuzování 

produkovaného polyethylen-glykolem na vedlejších řetězcích. Dle poměru mezi 

hlavními a vedlejšími řetězci lze vyrobit PCE s různou molární hmotností. V dnešní 

době se upravuje hlavně toto. Poměrem mezi hlavním a vedlejším řetězcem lze 

ovlivnit hlavně rozvrstvení a počet vedlejších řetězců na jednom hlavním řetězci.  

Uvažuje se, že čím je větší molární hmotnost a čím je delší vedlejší řetězec, tím 

větší je ztekucovací schopnost plastifikační přísady [7]. 
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Dnešní vývoj se ubírá směrem úprav délek hlavních a vedlejších řetězců, 

poměrem a počtem vedlejších řetězců na hlavním řetězci, a především také 

náhradou, přídavkem, či zaměňováním různých sloučenin na hlavních a vedlejších 

řetězcích. 

 

Pro zlepšení vlastností PCE je možno například substituovat kyselinu 

akrylovou za jinou sloučeninu. V roce 2016 provedli Yan He, Xiong Zhang 

a R.D. Hooton částečnou až úplnou substituci kyseliny akrylové (AA) 

v organosilan-modifikovaném HPEG-PCE, za 3-(trimethoxysilyl) propyl metakrylát 

(MAPTMS) [46]. 

Bylo dokázáno, že tato plastifikační přísada vykazuje velkou odolnost proti 

síranům. Částečná substituce AA za MAPTMS zvyšuje adsorpci PCE na zrna cementu 

a PCE má poté vyšší disperzní účinek. Se zvyšující se mírou substituce klesá 

zpracovatelnost čerstvé cementové kaše. Se zvyšující se mírou substituce se 

zvyšovala rychlost hydratace a vývin hydratačního tepla a po třech dnech byla 

naměřena nižší porozita a vyšší distribuce pórů o velikosti <10nm. [46] 

 

Jedna z novějších plastifikačních přísad s velkým potenciálem, která má vysoký 

vodoredukující účinek a nízký pokles zpracovatelnosti v čase. Zároveň také funguje 

jako zpomalovací přísada, takže snižuje vývin hydratačního tepla a tím snižuje 

i maximální teplotní špičky, čímž snižuje pravděpodobnost vzniku hydratačních 

smršťovacích trhlin (dle výzkumů až o 83 %) [47]. 

Touto plastifikační přísadou lze výrazným způsobem snížit vodní součinitelpři 

zvýšení pevností v tlaku ve ztvrdlém stavu, nebo naopak lze snížit relativně výrazným 

způsobem množství pojiva při zachování stejných pevností v tlaku ve ztvrdlém stavu. 

Závěry výzkumu uvádějí, že lze za pomoci CAE snížit vodní součinitel z 0,40 na 0,30 

při zachování stejných reologických vlastností, případně snížit množství pojiva o 30-
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50 kg na jeden m3, a to při zachování stejných pevností v tlaku ve ztvrdlém stavu po 

28 dnech [47]. 

 

Tato plastifikační přísada obsahuje částečně křížově propojené kopolymery 

kyseliny akrylové a polyethylen glykol mono-alkyl ether. Dle Tanaky a kol., se 

uvažuje, že obsažené křížově propojené akrylové polymery hydrolyzují v alkalickém 

prostředí cementové kaše a jsou přeměněny na polymery karboxylové (PCE). 

Vyznačuje se dlouhými vedlejšími polymerními řetězci a tím dosahuje silně 

vodoredukujícího účinku a nízkého poklesu zpracovatelnosti v čase. Bez použití 

odpěňovače ovšem vnáší do struktury čerstvé směsi velké množství nežádoucích 

vzduchových pórů [48]. 

 

Tato plastifikační přísada má základ v PCE, ale jako vedlejší řetězec je 

naroubovaný polyetylen oxid. Vlastnosti tohoto typu polymeru se výrazně mění 

s množstvím a délkou vedlejšího řetězce, ale v zásadě má velký vodoredukující 

účinek. V případě přílišně dlouhého vedlejšího řetězce (130 molů, oproti běžným 

10-25 molům) má PEO retardační účinek a funguje částečně jako zpomalovač 

tuhnutí [49]. 
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Hydraulická pojiva tuhnou a tvrdnou na vzduchu i pod vodou a po smíchání 

s vodou hydratují. Portlandské cementy reagují za vzniku CSH a CAH gelů. 

Hydratační proces hydraulických pojiv je exotermní reakcí, která během svého 

procesu emituje teplo. Teplo vydávané hydratačním procesem je nazýváno 

hydratačním teplem a jeho průběh lze pozorovat například jako růst teploty 

hydratujícího vzorku [1, 3, 7, 16, 50]. 

Celkové množství tepla, které je vyprodukováno daným množstvím a typem 

cementu by mělo být za ideálních hydratačních podmínek stejné. Rychlost hydratace 

a tím i průběh křivky hydratačních teplot a vývin hydratačního tepla lze pouze 

rozložit v delším časovém úseku, a tím regulovat pozvolnější uvolňování 

hydratačního tepla. 

Vhodným složením betonu, zvýšením vodního součinitele, případně využitím 

přísad zpomalujících tuhnutí a tvrdnutí, lze snížit rychlost průběhu hydratace 

a zajistit pozvolnějšího nárůstu teplot, včetně snížení maximální teploty, které 

hydratační proces dosáhne. Tohoto lze využít především při letních betonážích, či 

při velkoobjemových betonážích, kdy se zabrání tzv. „spálení“ betonu. 

Naopak při použití přísad urychlujících tuhnutí a tvrdnutí, či razantním snížení 

vodního součinitele, lze naopak zvýšit rychlost nárůstu teplot včetně maximální 

teploty, které hydratační proces dosáhne. Tohoto lze využít například při zimních 

betonážích, či při použití stříkaných betonů, kde je potřeba rychlého nárůstu 

počátečních pevností. Pro urychlení vývinu hydratačního tepla bez použití 

urychlovacích přísad je vhodné omezit použití směsných cementů a použít 

portlandské cementy s co nejvyšší třídou pevnosti, tj. s co nejvyšší jemností mletí. 

Možností je také použití teplejší záměsové vody. 
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Hydratační proces cementu probíhá obecně dle obrázku č.7 a dá se rozdělit 

do tří fází. Vrchol v první fázi hydratačního procesu je nejvyšší, ale má velice krátkou 

výdrž, poté následuje klidová část první fáze a výdej tepla je velice nízký, avšak nikdy 

neklesne na nulu. Během první fáze hydratačního procesu dochází k fyzickým 

změnám v cementové pastě, které lze pozorovat postupným zhutňováním směsi 

a snížením zpracovatelnosti například za pomoci penetrometru, na konci první fáze 

hydratačního procesu začíná nastávat počátek tuhnutí [52]. 

Klidová část první fáze končí relativně výrazným nástupem vývinu 

hydratačního tepla, kdy dochází ke konci tuhnutí a nastává druhá fáze hydratačního 

procesu. Běžné cementy dosahují maximálního vrcholu druhé fáze hydratačního 

procesu za 9-10 hodin po smíchání s vodou.  

Na konci druhé fáze lze většinou pozorovat mírné zvýšení vývinu hydratačního 

tepla a fázi třetí. Ne všechny cementy dosahují takto jasně viditelného vrcholu ve 

třetí fázi, u většiny běžných cementů s obsahem C3A mezi 8-10 % se třetí fáze 

zobrazuje jako pouze lehký vrchol na úpatí druhé fáze. Po dvou až třech dnech od 

smíchání cementu s vodou, tedy od počátku hydratačního procesu není vývin 

hydratačního tepla téměř měřitelný  [52]. 

Čím je cement jemněji mletý, či je vyšší teplota za které reakce probíhají, 

zkracují se klidové části hydratačního procesu a celý hydratační proces se urychluje. 
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Obr. 7 Vývin hydratačního tepla běžného portlandského cementu (42.5N) při teplotě 20 °C a při 

obsahu 13% C3A (Bogue) při vodním součiniteli w=0.4 [52] 

 

Plastifikační přísady a přísady obecně by neměly zásadním způsobem 

ovlivňovat jiné vlastnosti betonu než ty, pro které byly vytvořeny. Plastifikační 

přísady by proto měly primárně snižovat vodní součinitel a ztekucovat. Jak je však již 

uvedeno výše v kapitole 4.2 Plastifikační přísady, některé plastifikační přísady působí 

částečně jako zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí a velká většina plastifikačních přísad 

funguje částečně jako napěňovací přísady a vnáší do čerstvého a ztvrdlého betonu 

nechtěný vzduch. 

Lignosulfonáty, které se vyrábějí z dřevní buničiny a obsahují nezanedbatelné 

množství cukrů, které fungují jako zpomalovače tuhnutí a tvrdnutí a jejich vliv lze 

pozorovat na grafu vývinu jak hydratačního tepla, tak i průběhu hydratačních teplot. 

Na křivkách vývinu hydratačního tepla lze u cementových past pozorovat pomalejší 

růst hydratačního tepla během prvních dní a vývin hydratačního tepla je pozvolnější 

než bez použití lignosulfonátů. Po cca sedmi dnech se však hodnoty hydratačního 

tepla obou směsí téměř vyrovnají. Při pohledu na křivku vývinu hydratačních teplot 

cementových past lze pozorovat, že je oddálen nástup růstu teplot o několik hodin, 
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maximální teplota není tak vysoká, jako u směsi bez lignosulfonátů a celý vývin teplot 

je rozložen ve větším časovém intervalu. 

Polykarboxyláty mohou v určité míře urychlovat vývin hydratačního tepla, je to 

dáno především tím, že směs je lépe zhomogenizovaná, cementová pasta obsahuje 

minimální množství shluků cementových zrn a všechna zrna tak mohou být 

dokonale hydratována záměsovou vodou. Na křivkách vývinu hydratačního tepla je 

možné pozorovat, že některé směsi s polykarboxyláty vykazují rychlejší vývin než 

směsi bez polykarboxylátů. Se zvětšující se dávkou polykarboxylátů roste také 

množství hydratačního tepla, které je během prvních fází hydratačního procesu 

uvolněno. Na křivkách vývinu teplot lze u PCE pozorovat menších retardačních 

účinků než u LS, křivka vývinu teplot je ovšem se zvětšující se dávkou strmější [10]. 

Sulfonované melaminformaldehydové kondenzáty a sulfonované 

naftalenformaldehydové kondenzáty mají pouze velmi malý, až zanedbatelný vliv na 

vývin jak hydratačního tepla, tak i hydratačních teplot cementových past [10]. 

 

Hydratační proces cementu a hydraulických pojiv jako takových lze nejčastěji 

vyjádřit dvěma hodnotami. První hodnotou je množství uvolněného hydratačního 

tepla během hydratačního procesu, jehož jednotkou je J/g či běžněji kJ/kg. Druhou 

je hodnota teplotního růstu během hydratačního procesu. Za kvalitativní hodnotu 

cementu a hydraulických pojiv lze považovat hodnotu hydratačního tepla, kdy 

výrobci cementu běžně udávají v technickém listu hodnotu hydratačního tepla po 

sedmi dnech. Růst teploty během hydratace je naopak velice dobrým vodítkem při 

navrhování složení betonu a vhodnou volbou chemických přísad pro reálnou 

betonáž za různých vnějších podmínek. 

Hydratační teplo lze stanovit dvěma normovými postupy. První je stanovení 

hydratačního tepla rozpouštěcí metodou dle ČSN EN 196-8 Metody zkoušení cementu 

– Část 8: Stanovení hydratačního tepla – Rozpouštěcí metoda. tato metoda funguje na 

principu rozpouštění vzorků hydraulických pojiv a jejich past ve ztvrdlém, či vlhkém 
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stavu ve směsi kyselin. Tato metoda funguje na principu neutralizace zásady 

v kyselinách, kdy dochází k exotermní reakci a tím ke vzrůstu teploty směsi kyselin. 

Tato metoda vychází z jasně daného rozpouštěcího tepla, které vydá určité množství 

čistého oxidu zinečnatého rozpuštěného v dané směsi kyselin a tím také dojde 

k určitému vzrůstu teploty směsi kyselin. Následně se při rozpouštění hydraulických 

pojiv a jejich past hodnoty rozpouštěcích tepel porovnávají a vypočte se hodnota 

hydratačního tepla daných hydraulických pojiv z rozdílu rozpouštěcího tepla 

nehydratovaného vzorku a hydratovaného vzorku po určitém čase, například po 

sedmi dnech. Tato metoda je jednorázová, nekontinuální a pro každou zkoušku je 

potřeba nového vzorku [53]. 

Druhá metoda je semiadiabatická a je stanovena normou ČSN EN 

196-9  Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - 

Semiadiabatická metoda. Tato metoda je založena na principu uložení vzorku čerstvé 

malty do kalorimetru a sledování vývoje teplot v čase. Následně se kontinuálně 

sleduje teplota uvnitř vzorku. Vzestup teplot malty se porovnává s teplotou 

inertního vzorku v referenčním kalorimetru. Vzestup teploty vzorku závisí především 

na vlastnostech cementu a je obvykle v rozmezí 10 K a 50 K. Hydratační teplo 

následně odpovídá množství tepla akumulovaného uvnitř kalorimetru a ztrátě tepla 

vyzářeného v průběhu zkoušky do okolního prostředí [54]. 

Průběh hydratačních teplot lze sledovat s největší přesností za použití 

dokonale izolovaného kalorimetru (například Dewarovy nádoby) a dále za použití 

dostatečně tuhého obalu o vnitřní vzduchové mezeře mezi stěnou obalu 

a Dewarovy nádoby, izolační zátky a nejlépe platinových odporových teploměrů. Pro 

sledování průběhu hydratačních teplot neexistuje norma, ale lze se řídit zkušebními 

postupy, které jsou popsány v ČSN EN 196-9  Metody zkoušení cementu - Část 9: 

Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda. 
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Cílem praktické části práce bylo stanovení vlivu druhu a dávky plastifikační 

přísady na vlastnosti cementové pasty, jakožto jednoduššího systému, na kterém je 

jasně pozorovatelný vliv použité přísady, s ohledem na poznatky teoretické části 

z pohledu možné regulace vývinu hydratačního tepla. Sledované vlastnosti byly 

stanoveny jak na cementové pastě modifikované pouze plastifikační přísadou, tak 

i na cementové pastě modifikované plastifikační přísadou v kombinaci s přísadou 

zpomalující tuhnutí a tvrdnutí. V rámci praktické části byl zkoumán vliv plastifikační 

přísady na vývin hydratačního tepla dle ČSN EN 196-8, následně byl zkoumán vliv 

plastifikačních přísad v kombinaci se zpomalovačem tuhnutí a tvrdnutí 

na reologické vlastnosti cementové pasty v čase zkouškou rozlitím, dále byl 

zkoumán vliv na mechanické vlastnosti ztvrdlé pasty po 3 a 7 dnech zrání zkouškami 

pevnosti v tlaku a tahu za ohybu v souladu s ČSN EN 196-1. U všech vzorků byl také 

stanoven průběh hydratačních teplot. 

Použity byly dva druhy cementů: 

- CEM I 42,5 R, Mokrá, Českomoravský cement, a.s., 

- objemová hmotnost 3050 kg/m3, 

  - měrný povrch 364 m2/kg, 

- CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R, Mokrá, Českomoravský cement, a.s. 

- objemová hmotnost 3060 kg/m3, 

- měrný povrch 330 m2/kg. 

 Pro stanovení hydratačního tepla byl použit vodní součinitel 0,40 v souladu 

s ČSN EN 196-8. Stanovení hydratačního tepla bylo provedeno na pastách obou 

cementů bez přídavku přísady, jakožto referenčního vzorku. Dále byl v praktické 

části použit portlandský cement CEM I 42,5 R, byly připraveny cementové pasty měly 

vodní součinitel 0,34, na kterých byly sledovány reologické vlastnosti, průběh 

hydratačních teplot a mechanické vlastnosti. Plastifikační přísady byly dávkovány 

v množství 0,5 % a 0,75 % z hmotnosti cementu, přísada zpomalující tuhnutí 
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a tvrdnutí byla přidávána v množství 0,3 % z hmotnosti cementu. Přísady, které byly 

použity, byly dodány společností STACHEMA CZ s.r.o. a jednalo se o: 

- STACHEPLAST – Plastifikační přísada na bázi lignosulfonátů, 

- STACHEMENT 2050 – Plastifikační přísada na bázi polykarboxylátů, 

- STACHEMENT EASY H 150 – Plastifikační přísada na bázi polykarboxylátů, 

- obsah sušiny 28 %, 

- STACHEMENT AIR H 500 – Plastifikační přísada na bázi polykarboxylátů,  

- obsah sušiny 25 %, 

- RETARDAL 540 – Přísada zpomalující tuhnutí a tvrdnutí. 

Postup v praktické části je schematicky znázorněn na obrázku č. 8. 

 

 

Obr. 8 Schéma praktické části bakalářské práce  
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Reologické vlastnosti modifikované cementové pasty byly sledovány v čase 

pomocí upravené zkoušky rozlitím. Byl použit obrácený komolý kužel o výšce 60 mm 

a průměrech 100 mm a 70 mm, kužel byl naplněn cementovou pastou a ihned po 

naplnění zvednut. Konzistence byla sledována 150 minut po zamíchání. Dle 

očekávání bylo s vyšší dávkou plastifikační přísady dosaženo vyššího ztekucení. 

Referenční cementové pasty neudržely konzistenci v čase, jak je vidět na obrázku 

č. 9 a č. 10. 

 

Obr. 9 Konzistence cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami v čase 

 

Obr. 10 Konzistence cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami a přísadou 

zpomalující tuhnutí a tvrdnutí v čase 
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Na zkušebních tělesech ve ztvrdlém stavu byla stanovena pevnost v tlaku 

a pevnost v tahu za ohybu po 3 a 7 dnech zrání. Pevnosti v tahu za ohybu byly 

stanovovány na zkušebních vzorcích o rozměrech 40x40x160 mm a na zlomcích byla 

stanovena pevnost v tlaku v souladu s ČSN EN 196-1. Dosažené pevnosti v tahu za 

ohybu jsou graficky znázorněny na obrázku č. 11 a č. 12, pevnosti v tlaku pak na 

obrázku č. 13 a č. 14.  

Díky zachování vodního součinitele se vliv různých plastifikačních přísad nijak 

zásadně na mechanických vlastnostech ztvrdlých cementových past neprojevil.  

V kombinaci s přísadou zpomalující tuhnutí a tvrdnutí se výrazněji projevil 

retardační účinek lignosulfonátů a zkušební tělesa dosahovala po 3 dnech zrání 

nejnižší pevnost v tlaku. V případě dávky 0,75 % plastifikační přísady STACHEMENT 

2050 došlo k segregaci a oddělení cementových zrn od vody, což se projevilo 

na poklesu pevnosti v tlaku po 7 dnech. 

 

Obr. 11 Pevnosti v tahu za ohybu cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami 
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Obr. 12 Pevnosti v tahu za ohybu cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami 

a přísadou zpomalující tuhnutí a tvrdnutí 

 

 

Obr. 13 Pevnosti v tlaku cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami 
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Obr. 14 Pevnosti v tlaku cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami a přísadou 

zpomalující tuhnutí a tvrdnutí 
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téměř 5 hodin a v případě množství 0,75 % o téměř 6 hodin, maximální teploty 

dosažené při hydratačním procesu byly ovšem velice rozdílné. Při použití 0,5 % 

STACHEMENT H 500 došlo ke snížení maximální teploty oproti referenční o téměř 

14 °C, naopak při dávce 0,75 % došlo ke zvýšení maximální teploty oproti referenční 

o více než 2 °C. Hodnoty časů, při kterých bylo dosaženo u cementových past 

maximálních teplot během hydratace, jsou graficky znázorněny na obrázku č. 17, je 

možné pozorovat výrazný účinek retardační přísady. 

 

Obr. 15 Vývin hydratačních teplot u vzorků cementových past modifikovaných plastifikačními 

přísadami 

 

Obr. 16 Vývin hydratačních teplot u vzorků cementových past modifikovaných plastifikačními 

přísadami a přísadou zpomalující tuhnutí a tvrdnutí 
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Obr. 17 Čas dosažení maximální teploty hydratačního procesu 

 

Tab. 1 Počátky tuhnutí a maximální teploty naměřené při hydratačním procesu 
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REF 2,83 57,8 10,13 

0,5 % LIG 8,50 58,5 16,83 
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Hydratační teplo bylo stanovováno dle ČSN EN 196-8 na cementových pastách 

referenčních a následně na cementových pastách modifikovaných plastifikačními 

přísadami. Zkouška byla prováděna rozpouštěním nehydratovaných cementů 

a částečně hydratovaných cementových past ve směsi kyseliny dusičné a kyseliny 

fluorovodíkové. Nejprve byl kalorimetr dle normového postupu zkalibrován a poté 

bylo stanoveno prvotní měření hydratačního tepla samotného 

portlandského cementu CEM I 42,5 R a směsného cementu CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R. 

Následně bylo provedeno stanovení hydratačních tepel u cementových past 

vyrobených z portlandského cementu CEM I 42,5 R modifikovaných plastifikačními 

přísadami po 1, 3 a 7 dnech zrání. Všechny použité plastifikační přísady ovlivnily 

množství uvolněného hydratačního tepla modifikovaných cementových past ve 

srovnání s referenčním vzorkem bez přísady. Plastifikační přísada na bázi 

lignosulfonátů vykazovala v čase nejnižší množství hydratačního tepla, naopak 

modifikované pasty s přísadou na bázi polykarboxylátů vykazovaly nejvyšší množství 

hydratačního tepla již po prvním dnu zrání, což poukazuje na pokročilé stádium 

hydratace cementu. Množství stanoveného hydratačního tepla po 1, 3 a 7 dnech je 

graficky znázorněno na obrázku č. 18. 

 

Obr. 18 Vývin hydratačního tepla cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami 
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V souladu se zadáním, byla tato bakalářská práce zaměřena na možnosti 

regulace vývinu hydratačního tepla pomocí plastifikačních přísad. V teoretické části 

je věnována pozornost portlandskému cementu, portlandskému slínku 

a hydratačním procesům cementu včetně mineralogických změn, ke kterým při 

hydratačním procesu dochází. Dále jsou přísady do betonu rozděleny a popsány 

včetně základních principů fungování plastifikačních přísad aktuálně využívaných,  

ale také nově vyvíjených přísad, včetně principů jejich působení a závěrů z jiných 

prací, které se zabývaly danou problematikou. Teoretická část je zaměřena 

především na plastifikační přísady do betonu. 

V praktické části došlo k ověření poznatků získaných v teoretické části a byly 

provedeny zkoušky vlastností cementových past v čerstvém i ztvrdlém stavu, které 

byly modifikovány plastifikačními přísadami a přísadou zpomalující tuhnutí 

a tvrdnutí pro rozšíření možnosti regulace hydratačního procesu. Praktická část byla 

rozdělena na dvě fáze, v první fázi byl řešen vývin hydratačního tepla a v druhé fázi 

průběh hydratační teplot a sledování dalších vlastností cementových past 

v čerstvém i ztvrdlém stavu. Součástí práce bylo prozkoumání možnosti využití 

rozpouštěcí metody pro stanovení vývinu hydratačního tepla dle ČSN EN 196-8 také 

u cementových past modifikovaných plastifikačními přísadami, jako množství 

uvolněného tepla po 1,3 a 7 dnech zrání. 

V praktické části byla použita jedna plastifikační přísada na bázi lignosulfonátů 

a tři plastifikační přísady na bázi polykarboxylátů, z toho dvě jsou nově vyvíjené. 

Plastifikační přísady byly dávkovány v množství 0,5 % a 0,75 % z celkového množství 

cementu. Všechny zkoušky druhé fáze praktické části byly provedeny také 

s přídavkem přísady zpomalující tuhnutí a tvrdnutí v množství 0,3 % z celkového 

množství cementu. 

Použity byly následující plastifikační přísady: STACHEPLAST, STACHEMENT 

2050, STACHEMENT EASY H 150 a STACHEMENT AIR H 500. Jako přísada, zpomalující 

tuhnutí a tvrdnutí, byl použit RETARDAL 540.  
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Na cementových pastách byly sledovány reologické vlastnosti v čase metodou 

rozlitím cementové kaše po dobu 2,5 hodiny. Při sledovaní konzistence v čase, byly 

zjištěny značné rozdíly vlivu jednotlivých plastifikačních přísad. U všech použitých 

plastifikačních přísad platilo, dle očekávání, že čím byla vyšší dávka, tím bylo 

dosaženo většího ztekucení cementové kaše. Použitím plastifikačních přísad na bázi 

PCE byla dosažena výrazně vyšší míra ztekucení než v případě použití přísady na bázi 

lignosulfonátů. Plastifikační přísady na bázi PCE vykazovaly výrazné počáteční 

ztekucení cementových past bezprostředně po zamíchání a toto ztekucení bylo 

u většiny zkoušených vzorků udrženo i během celého času zkoušky. Plastifikační 

přísada STACHEPLAST na bázi lignosulfonátů vykazovala také relativně dobrou míru 

počátečního ztekucení, ovšem v relativně krátké době došlo ke ztrátě konzistence, 

která byla nadále srovnatelná s referenční cementovou pastou bez plastifikační 

přísady.  

Nejvyššího počátečního ztekucení bylo dosaženo plastifikační přísadou 

STACHEMENT 2050, cementová pasta dosahovala stejného, či podobného ztekucení 

po dobu 90 minut, poté byla znatelná postupná ztráta konzistence. Dvě nově 

vyvíjené plastifikační přísady STACHEMENT EASY H 150 a STACHEMENT AIR H 500 

sice nedosahovaly tak velké míry počátečního ztekucení jako STACHEMENT 2050, 

byly ovšem schopny udržet stejné reologické vlastnosti po celou dobu průběhu 

zkoušky a po 90 minutách došlo dokonce k ještě většímu ztekucení cementové 

pasty. 

V případě použití přísady zpomalující tuhnutí a tvrdnutí bylo dosaženo měkčí 

konzistence u všech plastifikačních přísad, než tomu bylo pouze s plastifikační 

přísadou, a z výsledků je patrné, že oddálením počátku tuhnutí došlo k prodloužení 

zpracovatelnosti, což potvrzují stanovené průběhy hydratačních teplot. 

Na mechanických vlastnostech se přídavek plastifikačních přísad díky 

zachování vodního součinitele nijak výrazně neprojevil. Projevila se až kombinace 

plastifikačních přísad s přísadou zpomalující tuhnutí, a to snížením pevnosti v tlaku 

po 3 dnech zrání u zkušebních těles s plastifikační přísadou STACHEPLAST na bázi 

lignosulfonátů a plastifikační přísadou STACHEMENT 2050 na bázi polykarboxylátů. 
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U zkušebních těles s plastifikační přísadou STACHEMENT 2050 došlo ke snížení 

pevnosti v tlaku po sedmi dnech. Domnívám se, že v tomto případě bylo pro tuto 

cementovou pastu množství 0,75 % z množství cementu příliš vysoké, jelikož došlo 

v čerstvé cementové pastě k segregaci a odloučení vody od cementových zrn. Tento 

efekt nebyl u nově vyvíjených plastifikačních přísad pozorován. 

Průběh hydratačních teplot byl zcela odlišný v závislosti na použité plastifikační 

přísadě.  Plastifikační přísada STACHEPLAST na bázi lignosulfonátů měla největší vliv 

na oddálení počátku hydratačního procesu a zvyšování teploty během hydratace, 

ale ne na maximální teplotu v čase. Plastifikační přísady na bázi polykarboxylátů také 

oddalovaly nástup růstu teplot, ne však tak výrazným způsobem. Byla ovšem ve 

většině případů snížena maximální teplota hydratace. Nejvyšších teplot dosáhla 

cementová pasta s plastifikační přísadou STACHEMENT H 500 v dávce 0,75 % 

z množství cementu, a to 60,0 °C. Nejnižších hydratačních teplot dosáhly vzorky 

s plastifikační přísadou STACHEMENT 2050, pouze 42,4 °C. V kombinaci s přísadou 

zpomalující tuhnutí a tvrdnutí došlo k očekávané retardaci počátku hydratace u 

všech vzorků, což se projevovalo oddálením růstu hydratačních teplot, a to  

v rozmezí 5 až 10 hodin. U všech zkušebních vzorků došlo také ke snížení 

maximálních teplot dosažených při hydratačním procesu ve srovnání se sadou 

vzorků bez retardační přísady. 

Vývin hydratačního tepla byl sledován v prvotní fázi na portlandském cementu 

a směsném cementu po 1, 3 a 7 dnech zrání. Poté bylo zkoušeno, zda lze zkušební 

postup dle ČSN EN 196-8 využít také pro stanovení množství uvolněného 

hydratačního tepla u modifikovaných cementových past. U všech použitých 

plastifikačních přísad bylo provedeno ověření, zda se chovají inertně se směsí 

kyselin, ve které zkouška probíhá. Jelikož žádná z plastifikačních přísad nereagovala 

s použitou směsí kyselin, bylo vyhodnoceno, že tato metoda lze použít i pro 

modifikované cementové pasty. Množství tepla, které se uvolní během hydratačního 

procesu by mělo být za ideálních podmínek stejné, lze pouze upravovat jeho vývin 

v čase. Na obrázku č. 18 lze pozorovat, že přídavek jakékoliv plastifikační přísady 

k cementové pastě vede ke změně množství uvolněného hydratačního tepla ve 
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sledovaném staří vzorku. Přídavek plastifikační přísady na bázi lignosulfonátů vedl 

k nižšímu množství hydratačního tepla především v raném stádiu a přídavek 

kterékoli plastifikační přísady na bázi polykarboxylátů do modifikované cementové 

pasty vedl k vyššímu množství hydratačního tepla. Bylo zjištěno, že čím je použita 

větší dávka plastifikační přísady na bázi lignosulfonátů, tím se množství uvolněného 

hydratačního tepla snižuje a naopak, čím je použita vyšší dávka plastifikační přísady 

na bázi polykarboxylátů, tím se množství uvolněného hydratačního tepla zvyšuje. 

Toto souvisí se stádiem hydratace cementu v čase. Hodnota hydratačního tepla při 

použití plastifikačních přísad STACHEPLAST a STACHEMENT 2050 byla po sedmi 

dnech srovnatelná s referenční cementovou pastou. Při použití nově vyvíjených 

plastifikačních přísad STACHEMENT EASY H 150 a AIR H 500 došlo ke zvýšení hodnot 

hydratačního tepla po sedmi dnech oproti referenční cementové pastě v průměru o 

85 J/g. 

Všechny zkoušky použité v této bakalářské práci byly prováděny na 

jednodušších systémech, kterými jsou cementové pasty, kde je možné jasně 

pozorovat vliv přísady na cement a jejich vzájemné spolupůsobení. Následně pak lze 

provést selekci vhodných variant pro danou aplikaci na komplexnější systém, 

kterým je beton. Jak je patrné z dosažených výsledků, je možné zvolit vhodnou 

variantu v návaznosti na požadované vlastnosti. 

Důležitým závěrem této práce je, že vhodným použitím plastifikačních přísad 

a jejich dávky lze cíleně regulovat rychlost vývinu hydratačního tepla a průběh 

hydratačních teplot v čase a tím zamezit negativním vlivům a možným rizikům, která 

jsou spojena s neregulovaným vývinem hydratačních teplot uvnitř konstrukcí. 

Účinnost regulace plastifikačních přísad lze dále rozšířit přísadou zpomalující 

tuhnutí a tvrdnutí. Jak je patrné z dosažených výsledků, je možnost regulace 

hydratačního procesu v první fázi pomocí vhodně zvolené plastifikační přísady a její 

dávky, dalším stupněm pak je regulace pomocí retardačních přísad a jejich dávky. 

Lze tak cíleně upravit hydratační proces a distribuci uvolňovaného hydratačního 

tepla v čase. Účinek retardační přísady se projevil na oddálení počátku hydratace 

velmi výrazným způsobem. Regulace hydratačních teplot uvnitř konstrukce je 
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důležitým aspektem při navrhování betonů architektonických, vodonepropustných 

a betonů, u kterých je nutno zajistit delší životnost konstrukce. Regulací vývinu 

hydratačního tepla, především u masivních konstrukcí, lze eliminovat vznik trhlin, 

které mohou vzniknout z důvodu napětí v betonu vlivem teplotní roztažnosti betonu 

v důsledku velkých teplotních gradientů. 

Dále bylo zjištěno, že normový postup uvedený v ČSN EN 196-8 lze použít 

kromě zkoušení cementových past i pro zkoušení cementových past 

modifikovaných plastifikační přísadou, a to ve zvolených časových intervalech, kdy 

získáme množství uvolněného hydratačního tepla za sledované období.  

Hydratační proces lze sledovat pomocí průběhu hydratačních teplot, ale 

i pomocí množství uvolněného hydratačního tepla.  
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