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U moderních tzv. vysokohodnotných betonů se dnes již neobejdeme bez použití

aktivních příměsí. Záměr této práce je směřován na důraz optimalizace množství

mikrosiliky a cementu pro dosažení nejlepších mechanických a fyzikálních vlastností

betonu, ale i jeho suchých pojivových složek.
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The modern, contemporarily used high performance concrete make use of active

admixtures Theme of bachelor thesis is focused to emphasis optimalization volume of

silica fume and cement for lead to possible mechanical and physical properties of

concrete. This thesis also evaluates the influence binder components in dried state.
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1 ÚVOD

V dnešní době řadíme beton jako primární materiál pro výstavbu. Svou variabilitou,

fyzikálními a mechanickými vlastnostmi si již téměř 150 let našel v našem stavebnictví

uplatnění. Avšak přes velké výhody jeho hlavní pojivová složka cement vykazuje  energeticky

náročné procesy, které se odráží nejen na jeho ceně, ale i na životním prostředí. Podle

odborných publikací se při výrobě 1 tuny cementu vyprodukuje asi 0,85 tun CO2. Celosvětově

se pak produkce CO2 z výroby cementu uvádí okolo 5 %. Mimo jiné se také jedná o plýtvání

nerostným bohatstvím, a to zejména u vysokoprocentních vápenců. Proto hledáme vhodné

suroviny jako náhradu cementu. Vhodnou alternativu nalézáme při výrobě tzv. vedlejších

průmyslových produktů. Tyto vedlejší produkty využíváme jako příměsi do betonu. Mezi

základní tzv. aktivní příměsi řadíme např.: křemičité úlety (při výrobě ferrosillicia),

elektrárenský popílek  (ze spalování fosilních paliv) a nebo metakaolin (kalcinací kaolinu).

Využití těchto příměsí není z daleka jen z ekologického či ekonomického důvodu, ale také

zejména v oblasti tzv.:vysokohodnotných (HPC), samozhutnitelných (SCC) či

vysokopevnostních (HSC) betonů. U tohoto typu betonů klademe vyšší požadavky v oblasti:

trvanlivosti (agresivní prostředí), zpracovatelnosti, čerpatelnosti aj.
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2 CÍL PRÁCE

Cílem této bakalářské práce je v teoretické části komplexní seznámení s používanými

aktivními příměsemi v oblasti výroby, fyzikálně-mechanických vlastností, trvanlivosti a

využití. Zaměření bude pak zejména na aktivní příměs křemičitých úletů, a to kvůli zkoumání

jejich vlastností v experimentální části bakalářské práce.

V experimentální části bude prioritou zjistit efektivní množství náhrady cementu

mikrosilikou (s různým množstvím cementu) z hlediska změny konzistence čerstvé

cementové malty v čase, optimalizace mezerovitosti pojivových složek (tedy dosažení  co

nejnižší mezerovitosti, tj. co největší hutnosti) v suchém stavu. V poslední řadě budeme

zjišťovat dopad na pevnosti v tlaku v čase 7, 28 a 90 dní. Nakonec posoudíme indexy

účinnosti použité příměsi oproti referenčním recepturám.
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3 TEORETICKÁ ČÁST

3.1 Příměsi do betonu

Příměsi jsou obvykle práškovité látky anorganického původu, které se přidávají do

čerstvého betonu s cílem zlepšit jeho vlastnosti nebo dosáhnout vlastností požadovaných,

a to jak v čerstvém tak i zatvrdlém stavu. Tyto látky obsahují částice o max. velikosti

0,125 mm (tj. zhruba o velikosti zrn cementu) a disponují velkým měrným povrchem. Z velké

části se jedná o odpady zpracovávané ve stavebnictví, což se odráží zejména na cenně, která

je výrazně nižší než je cena cementu. Při výpočtu obsahu složek betonu je nutné je započítat,

protože vysoce ovlivňují zejména vodní součinitel. Podle ČSN EN 206 dělíme příměsi na dva

typy:

Typ I – téměř inertní příměsi:

Tento typ příměsí se do betonu přidává primárně pro dosažení hutnější struktury a pro

vylepšení reologických vlastností (zejména čerpatelného betonu). Inertní příměsi nejsou svým

chemickým složením schopny tuhnout či tvrdnout, a to ani za přítomnosti budičů. Jejich

funkce je zejména zvýšit hutnost struktury, tj. snížit co nejvíce obsah vzduchových pórů. Dále

pak zvýšit množství jemné cementové malty, která je důležitým faktorem u již zmíněného

čerpatelného betonu. V neposlední řadě se pak jedná o změnu barvy betonu, pomocí kamenné

moučky či pigmentů. U příměsí si musíme uvědomit jejich zvýšenou spotřebu vody, která je

nutná ke smočení zrn. Momentálně se do inertních příměsí řadí i mikromletý vápenec, avšak

podle posledních studií se s rostoucí jemností mletí dá pozorovat určitá reaktivnost této

příměsi. [1] [2] [3]

Typ II – aktivní příměsi:

Tyto látky se díky svému složení aktivně podílí na nárůstu pevnosti cementového

tmele. Podle způsobu působení je dělíme na latentně hydraulické a pucolánové látky. Latentně

hydraulické látky získávají hydraulické vlastnosti pomocí tzv.budičů – iniciátorů (cement,

vápno, NaOH, CaSO4, Na2SO4 aj.). Dle povahy dělíme budiče na alkalické (pH > 7)

a síranové (mají za následek tvorbu ettringitu).
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Mezi hlavní latentně hydraulické látky patří zejména vysokopecní jemně mletá

struska. Pucolánové látky obsahují aktivní SiO2 (rozpustný v alkalickém i v kyselém

prostředí), který pak reaguje s Ca(OH)2, tedy portlanditem z cementu. Ten má ve vodním

prostředí za normální teploty hydraulické vlastnosti a vede ke vzniku C-S-H gelu. Toto

chování označujeme jako pucolánovou aktivitu. [3]

Obrázek 1. Ternární diagram jednotlivých příměsí (shora: křem. úlety, popílky org. původu, sopečné horniny,
vysokopecní gran. struska, létavý popílek, metakaolin, portlandský cement)

Pucolánová aktivita za obvyklé pokojové teploty je velmi pomalá reakce, která může

trvat až několik měsíců. Vliv na rychlost reakce má zejména jemnost pucolánů, tedy obsah

skelné fáze. Čím větší je obsah amorfní fáze, tím probíhá reakce s vápnem rychleji. Bylo

prokázáno, že během hydratace pouze portlandského cementu se uvolňuje velké množství

vápna jako výsledek reakce C3S a C2S. Vzniklý portlandit má jen velmi malý vliv na pevnosti

cementové pasty a může způsobovat problémy s trvanlivostí betonu. Pokud však použijeme

pucolány v omezené míře (20 – 30 % z hmotnosti cementu), může být teoreticky postupně

všechno vápno jenž vzniká při hydrataci portlandského cementu vyvázáno do C-S-H gelu. [4]
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U Pucolánů provádíme též zkoušku pucolanity, která spočívá v porovnání obsahu

Ca(OH)2, který se vytvoří po 8 případně 15 dnech ve vodní suspenzi (20 g látky ve 100 ml

vody o teplotě 40 °C), s obsahem Ca(OH)2 v nasyceném roztoku stejné alkality. Pucolanita se

považuje za vyhovující, je-li obsah CaO v roztoku menší než hodnota: [5]

[ ] < 2097,2[ ] , ( ⁄ )
[5]

Dle původu dělíme aktivní příměsi na přírodní (tufy, trasy, křemelina) a umělé

(mikrosilika, vysokopecní popílky, jemně mletý cihlářský střep). Tato bakalářská práce se

věnuje zejména uměle vyrobeným aktivním příměsím.

Důležitou roli hraje dle ČSN EN 206 pro příměsi II. typu koncepce tzv. k–hodnoty.

Ta slouží pro výpočet ekvivalentního vodního součinitele, jenž nahrazuje klasický vodní

součinitel, tj. účinný hmotnostní poměr voda/cement.

= + ∙ [1]
Kde wk je ekvivalentní vodní součinitel při započtení k–hodnoty [-], mv je množství

záměsové vody [kg], mp je množství příměsi [kg], k–hodnota je pak závislá na druhu cementu

a příměsi, stupni vlivu prostředí. Velikost k–hodnoty z hlediska příměsi je ovlivněna hlavně

rozlišnými měrnými povrchy jednotlivých příměsí do betonu. [1]
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3.2 Křemičité úlety (Mikrosilika)

Mikrosilika byla poprvé odzkoušena v betonu na počátku 50. let v Norsku. Její

aplikace dokázala zlepšení zejména pevností a chemické odolnosti. [6]

Obecně lze říci, že se  jedná o kondenzáty křemičitých par velmi jemné amorfní

struktury. Křemičité úlety se nevyrábí záměrně, ale vznikají jako odpad některých hutnických

provozů při výrobě prvkového křemíku nebo jako vedlejší produkt při výrobě ferrosilicia, tzn.

přísad pro legování oceli. Hlavním vstupním materiálem bohatým na křemík je obvykle

křemičitý písek, dále pak ruda, uhlí a dřevěné štěpky. Směs se taví při teplotách nad 2000 °C

v elektrické odporové peci, přičemž při vysokých teplotách dochází k odpařování SiO2.

Křemičité páry následně kondenzují na chladných kondenzátorech, kde tetraedry SiO2 velmi

rychlou oxidací nejsou schopny vytvořit krystalickou siliku. Složení taveniny je pak odlišné

dle legovacích přísad a teploty tavení. [7]

Obrázek 2. Schéma výroby křemičitých úletů [32]
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U druhotné hydraulicity je důležité skladování, protože za přítomnosti zvýšené

vlhkosti dochází k postupné hydrataci, při které ztrácí mikrosilika svou reakční schopnost.

Mikrosilika obsahuje 80 až 98 % amorfního SiO2. Tvar zrn je kulový, šedé barvy o průměru

0,1 až 0,2 μm (cement má asi 100 krát větší). Měrný povrch činí 15 000 až 25 000 m2/kg, ten

neměříme klasickou metodou dle Blaina, ale využíváme metodu tzv.adsorpce dusíku, které

odpovídá měrný povrch portlandského cementu okolo 1500 m2/kg. Měrná hmotnost

křemičitých úletů je asi 2120 kg·m-3.[8]

Tabulka 1. Chemické složení a vlastnosti mikrosiliky ve srovnání s portlandským cementem, popílky a
vysokopecním cementem [31]

popis tab.:

první levý sloupec: zastoupení SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO v %, nejjemnější měrný povrch, měrná hmotnost,

použití v betonu
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3.2.1 Funkce

1. Vyplnění prostoru mezi zrny cementu(snížení pórů v matrici)

2. Reakce aktivního SiO2 s volným CaO z cementu

Vzhledem k své jemnosti vyplňuje mikrosilika v betonu prázdný prostor mezi zrny

cementu a snižuje tak pórovitost celého cementového kamene resp. zvyšuje jeho hutnost. Zrna

mikrosiliky obklopí zrno cementu, což má za následek zvýšení vnitřních povrchových sil

a následné zpevnění tranzitních zón na povrchu kameniva, což zlepšuje celkovou kohezi

směsi. Lepší koheze pak omezuje tzv.stěnový efekt, který  je nejčastější příčinou deformace

betonu při pevnostních zkouškách. Na druhou stranu to ale také znamená, že je beton tužší při

ukládání. Důvodem jsou vyšší kohezní síly, které sníží hodnotu sednutí kužele, a to je také

příčina, proč by měla být mikrosilika dávkována spolu s přísady plastifikačními nebo

superplastifikačními. [4] [7]

Obrázek 3. Schéma vyplnění mezer mikrosilikou mezi zrny cementu [33]
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V čerstvém betonu má pak mikrosilika vliv na zpracovatelnost, zamezuje odloučení

vody z betonu tzv. bleedingu a segregaci kameniva. V zatvrdlém betonu má podíl zejména na

vysokých konečných pevnostech, vodotěsnosti, trvanlivosti (chemické odolnosti, odolnosti

vůči karbonataci aj.), mrazuvzdornosti, snížení roztažnosti při alkalicko-křemičité reakci

kameniva.

Při pucolánové reakci mikrosiliky je nutné brát zřetel na snížení pH tmele podle

reakce: SiO2 + Ca(OH)2 → CSH fáze. Beton bez použití pucolánu má běžně pH ≅ 12,6

zatímco ocel je v betonu pasivována do pH = 11,5. Maximální dávka mikrosiliky je omezena

na hodnotu ≤ 0,11 z hmotnosti cementu. Tato hodnota zajišťuje snížení pH cementového

tmele na takovou hodnotu, aby nedocházelo k depasivaci výztuže. [8]

3.2.2 Forma dodání

V současné době se křemičité úlety dodávají v několika formách. První podoba

představuje neupravenou mikrosiliku, běžně dopravovanou v cisternách se sypnou hmotností

od 200 do 250 kg/m3. Z toho vyplývá, že běžná cisterna, která přepraví 30 t cementu, přepraví

pouze 11 až 12 t mikrosiliky. S tímto problémem narůstají dopravní náklady a transport se tak

prodražuje. Další možností je dodání mikrosiliky v pytlích (běžně 15 kg) nebo ve vacích po

1 tuně. Neupravené křemičité úlety se pak ale obtížně vyprazdňují a homogenizace není též

snadná. Proto se křemičité úlety dopravují čím dál častěji ve formě zahuštěné (s obsahem

pevné složky cca 50%), kde sypná hmotnost činí 400 až 500 kg/m3. Tyto zahuštěné úlety jsou

pak snadnější pro manipulaci. Některé spekulace však nedoporučují využití mikrosiliky v

betonu z důvodu zpráv o lokálních alkalicko-křemičitých reakcích u nedispergovaných zrn

křemičitých úletů. Určité země jako Francie, Island či Kanada řeší použití mikrosiliky

přímým dávkování do portlandského cementu (obsah 6,5 – 9,5 %). [4]
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3.2.3 Vliv použití mikrosiliky v HPC (SCC)

Skupina autorů (Benaicha, Roguiez, Jalbaud, Burtschell, Alaoui) zkoušela vliv

mikrosiliky mimo jiné s VMA (viscosity modifying agent) – přísadami upravující viskozitu,

konkrétně SIKA VISCOCRETE TEMPO 20 na vlastnosti čerstvého SCC a viskozitu směsi.

Na recepturu byl použit cement CEM I 52,5 R, drcený písek s max. zrnem 2 mm, štěrk s max.

zrnem 10 mm, superplastifikátor na bázi PC. Jako další příměs byl použit mikromletý

vápenec. [9].

Tabulka 2. Složení jednotlivých receptur s mikrosilikou a VMA [9]

popis tab.:

první řádek: označení receptury, vodní součinitel (%), hm. mikrosiliky (%), přísady upravující viskozitu (%),

hm. pojiva na m3 směsi, hm. superplastif. přísady na m3, hm. jemného kameniva na m3, hmotnost štěrku na m3

U všech receptur včetně referenční (kontrolní dávky) byl použit vodní součinitel 0,37.

Cílem experimentu bylo tedy zjistit optimální dávky nahrazení cementu mikrosilikou či

přísadami upravující viskozitu.
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Jako zkušební metody čerstvého samozhutnitelného betonu byly zvoleny:

sednutí–rozlitím Abramsova kužele, V–trychtýř, L – box a sítová zkouška odolnosti proti

segregaci kameniva. Nejmenší rozlití Abramsova kužele nastalo u vzorků s náhradou

mikrosiliky 30 % z mc. Tento fakt je přiznáván skutečnosti, že mikrosilika díky svému

vysokému měrnému povrchu zvyšuje mezi-částicové tření, díky němuž nastává ke snížení

rozlití.U zkoušky L – box a V – trychtýř docházelo ke stejnému efektu, takže referenční

receptura dosahovala nejkratších časů / činitelů propustnosti. [9]

3.2.4 Vliv mikrosiliky na konzistenci čerstvého betonu

Obdobný efekt mikrosiliky na konzistenci cementových past a malt studoval i Rao

(2003), ten zjistil, že díky rostoucí dávce mikrosiliky roste celkový měrný povrch, což má

za následek větší potřebu vody pro dosažení normální konzistence (pro 30 % mikrosiliky asi

44,25 % vody) v porovnání s pastou bez mikrosiliky (30 % vody). Také zmiňuje, že s rostoucí

dávkou klesá obsah vzduchu v maltě a dochází ke zhoršení zpracovatelnosti. Dále dochází s

rostoucí dávkou i ke snížení doby, počátku i konce tuhnutí (to bude popsáno dále). Výsledky

demonstrovali autoři: Wong a Razak (2005) , kteří provedli studii ohledně zpracovatelnosti

betonu. Jejich hodnoty sednutí kužele a času VeBe lze vidět v následující tabulce. [10]

Tabulka 3. Vliv množství mikrosiliky na sednutí kužele a času VeBe [10]

Receptura
Vodní

součinitel [-]

Sednutí

kužele

[mm]

VeBe

[s]

Vodní

součinitel [-]

Sednutí

kužele

[mm]

VeBe

[s]

Vodní

součinitel

[-]

Sednutí

kužele

[mm]

VeBe

[s]

REF

0,27

165 8

0,3

225 3

0,33

240 1

SF 5 100 8 215 3 180 3

SF 10 50 12 117 5 100 6

SF 15 35 15 30 16 35 16
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3.2.5 Vliv mikrosiliky na počátek a dobu tuhnutí

Dle Alshamsiho (1992) byl zkoušen vliv mikrosiliky a plastifikačních přísad

zpomalujících tuhnutí na počátku a době tuhnutí, při různých teplotách(20 °C, 30°C, 40 °C a

50°C). Zkoušeny byly cementové pasty s použitím "ordinary portland cement" (OPC), norská

mikrosilika (dnešní Elkem) s obsahem 86 – 96 % amorfního SiO2. Použitá plastifikační

přísada byla na bázi modifikovaných solí lignosulfonanů. Složení jednotlivých směsí lze vidět

v následující tabulce. Vidíme, že s rostoucím množstvím příměsi roste potřeba vyšší dávky

vody či superplastifikační přísady pro dosažení stejné konzistence. [11]

Tabulka 4. Zkoušené receptury dle Alshamsiho [11]

Receptura
Množství cementu

[%]

Množství

mikrosiliky [% z mc]

Množství vody

[% z mcelkem]

Množství

plastifikační

přísady [ml]

1 100 0 27,5 0

2 95 5 30 0

3 90 10 32 0

4 85 15 37,5 0

5 80 20 43 0

6 95 5 27,5 3

7 90 10 27,5 5

8 85 15 27,5 6,5

9 80 20 27,5 8

Jako pucolánový materiál reaguje mikrosilika až s hydratačními produkty

portlandského cementu. Snížení počátečního potenciálu tuhnutí je způsobeno tím, že zrna

mikrosiliky vyplní prostor mezi zrny cementu a zpomalí tak hydrataci. Na Obrázku 4.

můžeme vidět, že náhrada cementu mikrosilikou (bez plastifikátoru) do 10 % z mc má pouze

malý vliv na počátek a dobu tuhnutí, avšak při použití plastifikační přísady rapidně vzroste

počátek i doba tuhnutí (při běžných laboratorních podmínkách, 20°C). Při zvýšení teplot v

počátečních hodinách hydratace zvyšujeme také stupeň hydratace, přičemž následně pak

dochází ke snížení dob tuhnutí, a to úměrně s rostoucí teplotou (ve všech případech náhrady

cementu mikrosilikou). Při vyšších teplotách mají plastifikační přísady jen malý vliv na dobu

tuhnutí cementových past oproti běžným podmínkám při 20 °C. [11]
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Obrázek 4. Vliv teploty a množství náhrady cementu mikrosilikou bez použití plastifik. přísad na počátku a době
tuhnutí cementové pasty [11]

Obrázek 5. Vliv teploty a množství náhrady cementu mikrosilikou s použitím plastifik. přísad na počátku a době
tuhnutí cementové pasty [11]
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3.2.6 Vliv použití mikrosiliky a vysokoteplotního popílku na trvanlivost betonu

Působením penetrace chloridových iontů do betonu se zabývala skupina autorů

(Camacho, Abdelkader, Pozo, Terrades). Cílem práce bylo zjistit vliv působení těchto iontů

na mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti betonu. Pro zkoušky byly zvoleny 2 typy

cementů: CEM I 42,5 R/SR – síranovzdorný, CEM III/B 42,5 L/SR – vysokopecní. Jako

hrubé drcené kamenivo byl použit vápenec s max. zrnem 20 mm, jako drobné kamenivo byl

využit přírodní křemičitý písek. Celkem obsahoval experiment 4 směsi, jejichž složení

( na m3) lze vidět v následující tabulce. [12]

Tabulka 5. Zkoušené receptury při působení chloridových iontů [12]

Složky/receptura SRPC SRPC + 10 % SF SRPC + 20 % FA BFSPC

Cement 380 304 357 380

Mikrosilika 0 38 0 0

Vysokoteplotní popílek 0 0 76 0

Voda 171 154 194 171

HDK 1022 1067 966 1022

DTK 787 800 770 787

Superplastifikační

Přísada (% z mc)
0,97 1,8 0,7 1,3

Pozn.:

SRPC = sulfate-resistant portland cement = síranovzdorný portlandský cement

SRPC + 10 % SF =  síranovzdorný portlandský cement s 10% přídavkem mikrosiliky

SRPC + 20 %FA =  síranovzdorný portlandský cement s 20% přídavkem vysokotepl. popílku

BFSPC = blast furnace slag potland cement = vysokopecní síranovzdorný cement

[12]
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Přítomnost již zmíněných iontů způsobuje problémy hned v několika případech. Je

třeba rozlišovat původ zdroje chloridů dle expozičních tříd, tedy XS (chloridy z mořské vody)

nebo XD (chloridy jiného původu než z mořské vody). Zásadním problémem jejich

přítomnosti je iniciace, případně urychlení koroze vyztuženého betonu. Přitom zdroje chloridů

se mohou nacházet jak v použitých materiálech směsi (např. CaCl), tak v externím prostředí

(chemicky rozmrazovací látky = posypové soli). Pokud se již chloridové ionty dostanou do

betonu, nastává mechanismus transportu pomocí difúze (kapilárním systémem), kde mohou

být dále vázány či adsorbovány na vzniklý C-S-H gel. [12]

Použitím minerálních příměsí zvyšujeme trvanlivost betonu hlavně z důvodu snížení

množství pronikajících chloridů. Spolu s touto vlastností dosahujeme i snížení propustnosti,

celkové pórovitosti a distribuce (tedy velikosti a rozložení) pórů v cementové matrici.

Použitím právě vysokoteplotního popílku snižujeme možnost koroze C-A-H gelu na tzv.

Fridelovu sůl (3CaO∙Al2O3∙CaCl2∙10H2O), jejíž vznik způsobuje velké krystalizační tlaky a

zvětšení objemu. Křemičité úlety vynikají zejména snížením propustnosti, a to díky velmi

malým zrnům (0,1 – 0,2 µm), které vyplní prostor větších zrn cementové matrice.

V následujících grafech lze vidět srovnání pevnosti v tlaku v čase (při uložení betonu

v roztoku jednomolárního NaCl), celkovou pórovitost (referenční a pří uložení v roztoku

NaCl) rozdílných receptur v čase. [12]

Postup při stanovení vlivu na mechanické vlastnosti, konkrétně pevnosti v tlaku byl

oproti laboratorním podmínkám jiný. Nejprve jsme po dobu 28 dní ponořili vzorky do

prostředí nasyceného Ca(OH)2, aby nedocházelo k vyluhování portlanditu. Tyto výsledky

následně sloužily jako vzorky referenční. Následně se část vzorků ponořila do 1 molárního

prostředí NaCl. [12]
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Graf 1. Srovnání pevnosti v tlaku rozdílných receptur (při uložení v roztoku NaCl) v čase [12]

V předešlém grafu lze vidět konkrétně 3 zajímavé oblasti. První oblast grafu odpovídá

nárůstu počátečních pevností v době 7 dnů a závisí zejména na schopnosti hydratace cementu

a pucolánové aktivitě dané příměsi. V případě receptury SRPC + 10 % SF (síranovzdorný

portlandský cement + příměs mikrosiliky) dosahovaly vzorky vysokých počátečních pevností,

což dokazuje vysokou reaktivitu. Naopak při použití receptury SRPC + 20 % FA

(síranovzdorný portlandský cement + vysokoteplotní popílek) a BFSPC (vysokopecní

síranovzdorný cement) jsme dosahovali nižších počátečních pevností než u referenčních

vzorků betonu (nízká reaktivita). Druhá oblast grafu odpovídá časovému období 7 – 180 dnů,

kdy nastává nejdůležitější nárůst pevností. Během těchto 6 měsíců je hydratace asi z

80 – 85 % dokončena. Nejvyšší nárůst pevností má zde receptura s obsahem FA a BFSPC

(vyšší konečné pevnosti), naopak nejnižších hodnot dosáhla receptura s obsahem SF.

V poslední oblasti tedy v období 180 – 546 dnů se projevila nejlépe receptura vysokopecního

síranovdorného cementu. [12]
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Graf 2. Srovnání celkové pórovitosti všech receptur  při referenčním uložení a při uložení v roztoku NaCl v
závislosti na době zrání [12]

Pro zjišťování celkové pórovitosti v čase bylo využito 2 prostředí. První referenční

prostředí mělo atmosféru nasyceného Ca(OH)2, zatímco druhé se nacházelo v jedno molárním

roztoku NaCl. Při měření celkové pórovitosti zatvrdlého betonu byla využita vysokotlaká

rtuťová porozimetrie. U všech receptur betonu s využitím přídavku příměsí docházelo

s rostoucím časem hydratace ke značnému snížení celkové pórovitosti. Tento jev byl

způsoben vznikem již dříve zmiňované tzv. Fridelovy soli, která má vliv na snížení celkové

propustnosti a pórovitosti cementové matrice. Nejlepších výsledků (téměř o 1,0 %) v době
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3.3 Elektrárenský popílek

Využití vysokoteplotního popílku jako příměsi do betonových směsí je známo již od

60. let 20. století. Dle ČSN EN 206 je vysokoteplotní popílek definován jako příměs II. typu,

konrétně tedy příměs s pucolánovými vlastnostmi obdobně jako mikrosilika. Pucolanita se

však projevuje velmi pomalu a prakticky je zjistitelná až za 90 dní (doba ukončení

pucolánové reakce v některých případech případech přesáhuje i několik let). [13]

3.3.1 Výroba elektrárenského popílku

Úletový popílek vzniká spalováním uhlí v tepelných elektrárnách na běžném roštu v

práškovém stavu, kde se z plynů topenišť získává mechanickými nebo elektrostatickými

odlučovači. Teplota spalování se pohybuje okolo 1400 – 1600 °C. [14]

Obrázek 6. Schéma vysokoteplotního spalování uhlí [15]
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3.3.2 Složení a vlastnosti elektrárenského popílku

Složení a vlastnosti (chemické, fyzikální i mineralogické) popílků se v zásadě liší

podle druhu spalovaného uhlí, težené lokality, způsobu spalovacího procesu a druhu

použitých odlučovačů. Z mineralogického složení jej tvoří zejména β – křemen a mullit

(3Al2O3.2SiO2 ). Chemicky jsou tvořeny zejména vyšším obsahem SiO2 (s obsahem sklovité

fáze vyšší jak 50 %), Al2O3, Fe2O3 a méně CaO což se projevuje jejich pucolánovou povahou.

[7]

Tabulka 6. Průměrné chemické složení popílků některých našich tepelných elektráren [13]

Podle druhu spalovaného uhlí rozeznáváme popílky na černouhelné a hnědouhelné.

Černouhelné popílky mají zrna kulovitá skelného charakteru a velikostí jsou podobné zrnům

cementu (1 – 100 μm). Mají také menší variabilitu vlastností, a proto jsou vhodnější příměsí

do betonu než popílky hnědouhelné (V ČR je 80 % produkce popílků z hnědého uhlí).

Hnědouhelné popílky mají zrna nepravidelného tvaru a pro iniciaci hydratace potřebují

18 – 20 % hm. CaO, avšak překročení této hodnoty vyvolá nebezpečí rozpadu.

Zrnitost popílků je závislá na druhu použitých odlučovačů, z mechanických

odlučovačů je popílek hrubší (s obsahem zrn > 0,09 mm nad 20 %, sypná hmotnost okolo

900 –1200 kg/m3) než z elektrostatických odlučovačů (s obsahem zrn > 0,09 mm do

20 %, sypná hmotnost okolo 800 kg/m3). Hodnoty měrných povrchů se liší opět v závislosti

na velikosti a tvaru částic popílku. Lze však očekávat hodnoty přibližně podobné jako u

cementu (dle Blaina 200 až 300 m2/kg).

Popílky musí být kontrolovány, jelikož mají vyšší pravděpodobnost překročení limitu

hmotnostní aktivity Ra–226, která činí pro stavební látky 150 Bq/kg. Obsahují také značné

podíly prvků těžkých kovů, které se vyluhováním (a následnou možností kontaminace

spodních vod) stávají potenciálním nebezpečím. [16]

Elektrárna

Chemické složení

SiO2

[%]

Al2O3

[%]

Fe2O3

[%]

CaO

[%]

MgO

[%]

SO3

[%]

ZŽ

[%]

Hodonín 40 – 52 19 – 29 8 – 16 3 – 15 1 – 3 0,4 – 1,9 0,7 – 1,4

Třebovice 48 25 – 27 12 5 2 1,2 2,7

Oslavany 52 22 9 4 3 0,2 – 0,4 2,7 – 3,2

Dětmarovice 54,2 24,2 6,4 4 2,8 0,0 2,7
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3.3.3 Rozdělení elektrárenských popílků

Úletové popíky se dále rozdělují dle různých klasifikací, lze jej využít jako příměs

typu II (aktivní), pak jsou požadované vlastnosti řízeny dle ČSN EN 450 Popílek do betonu:

definice, požadavky a kontrola jakosti. Pokud se využije popílek pouze jako příměs typu I

(téměř inertní příměs), pak se řídí podle ustanovení normy pro kamenivo jako filer dle

ČSN EN 12620. Dále pak lze uvažovat popílek jako složku cementu, kde vycházející normou

je ČSN EN 197 – 1.

V zahraničí se popílky třídí dle normy:

ASTM C618 (Standard Specification for Coal Fly Ashand Raw or Calcined Natural

Pozzolan for Use in Concrete) do dvou kategorií:

• třídy C (vápenatý) C jsou produkovány pří spalování lignitu nebo

mladšího hnědého uhlí, kromě pucolánových vlastností vykazují jistou

schopnost samostatného tuhnutí (časem sami tuhnou a tvrdnou pouze v

přítomosti vody, nepotřebují aktivátor). Popílek tohoto typu obsahuje:

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 okolo 50 %, obsah CaO je více než 20%.

Obsahují také více SO4, než popílek třídy F

• třídy F (křemičitý) vzniká při spalování staršího antracitu a

kamenného uhlí. Má pucolánové vlasnosti a obsahuje: okolo 70 %

(SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) a méně než 10 % CaO (v ČR do 3%).

U těchto popílků jsou pucolánové vlastnosti podmíněny přídavnou

látkou (cement, pálené vápno). Alternativu iniciátoru tvoří chemický

aktivátor (např. vodní sklo). V ČR odpovídají popílky zejména typu F.

[1], [30]
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3.3.4 Koncepce k-hodnoty pro popílek dle ČSN EN 450

Maximální množství popílku jako aktivní příměsi typu II, které lze uvažovat je

limitována hmotnostním poměrem:

í ≤ 0,33
Pokud přidáme větší množství popílku, pak přebývající část nemůžeme brát v úvahu

pro výpočet :

+ ∙ í
Popílek zvyšuje potřebné množství záměsové vody. Dovolené k–hodnoty jsou pro

jednotlivé druhy cementů určeny dle ČSN EN 197 – 1. Součet množství cementu + popílku

nesmí překročit minimální požadované množství (minimální obsah cement 200 kg/m3) podle

stupně vlivu prostředí dle ČSN EN 206. [1]
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Tabulka 7. Kvalitativní požadavky na popílek dle ČSN EN 450 – 1 [1]
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3.4 Fluidní popílek

Fluidní spalování uhlí spolu s odsiřováním je poměrně novou technologií spalování,

kdy se nadrcené uhlí o velikosti okolo 20 mm spaluje na fluidním roštu s přídavkem vápence

jako sorbentu (látka, která na sebe váže jinou látku) při relativně nizké teplotě 700 – 900 °C.

Toto spalování probíhá ve vznosu v tzv. fluidním loži, které vzniká proudem vzduchu

vháněným z pod vrstvy popela,vápence a inertního písku. Nevýhodou nižší teploty spalování

je absorpce oxidu siřičitého aktivním CaO. Ten vzniká při této teplotě z vápence a ve stavu

svého zrodu je vysoce aktivní. [18]

Směsným reakčním produktem této fluidní technologie je fluidní popel (propadlý

roštěm) asi 1/4 produkce a popílek (zachycený tkaninovými, elektrostatickými filtry či

cyklónovými odlučovači) asi 3/4 produkce. Částice tohoto typu popílku jsou těžší a větší, díky

vysokému obsahu měkce páleného vápna a anhydritu. Hrubý ložový popel má velmi dobré

hydraulické vlastnosti, ale je problémový při použití do betonu kvůli vyššímu obsahu oxidů

síry. [17]

Obrázek 7. Schéma fluidního spalování [15]
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3.4.1 Odsiření – desulfatace fluidních popílků

Při spalování ve fluidní vrstvě, je možno provést odsíření již přímo ve fluidní vrstvě.

Lze toho docílit tak, že se přímo do fluidního lože dávkuje mletý vápenec, který se vlivem

teploty rozkládá na oxid vápenatý. Vzniklý oxid vápenatý se sulfátuje působením oxidu

siřičitého a kyslíku na síran vápenatý. Výsledným produktem je pak bezvodý síran vápenatý,

tedy anhydrit. [20]

CaCO → CaO + COCaO + SO + 0,5O → CaSOCaO + SO → CaSO [20]
3.4.2 Snížení emisí NOx u popílků

Technologie fluidního spalování je šetrnější k životnímu prostředí, protože díky nízké

teplotě spalování, (do 850 °C) produkujeme mnohonásobně menší emise oxidů dusíku NOx

než při vysoko teplotním spalování. Ve fluidních kotlích lze také spalovat méně hodnotná

paliva s velmi nízkou výhřevností normálně nespalitelná v jiných typech kotlů. Nízká teplota

spalování však představuje problém pro úplné spálení uhelné prachové částice. Proud spalin

strhává s vyhořelými částicemi i nevyhořelé částice, které díky nízké teplotě nestihnou zcela

vyhořet (vysoká ztráta žíháním). Fluidní kotle jsou proto technologicky řešeny tak, aby úlet

obsahující nespálené částice byl opětovně, až několikanásobně znovu zaveden do spalovací

komory kde dohoří. Tudíž fluidní kotle nevyžadují dodatečné odsiřovací jednotky za kotlem.

Odsířené spaliny mohou mít na konci kotle v důsledku nižšího rosného bodu nižší teplotu. Pro

správnou funkci kotle je nutno zajistit potřebnou granulometrickou strukturu paliva. [21 [22]
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3.5 Porovnání popílků

Mezi klasickým v betonářské praxi dosud používaným popílkem a nově

produkovaným fluidním popelem jsou rozdíly nejen v chemickém, ale i v mineralogickém

složení. Zásadní neshody mezi oběma typy jsou především u fluidního popílku ve vyšším

podílu oxidu sířičitého SO2 ( až 20 hm. %), vysoce reaktivního volného CaO (až 15 hm. %) a

překvapivě někdy i vyšší ztráty žíháním až 15 hm. %. Zatímco tradiční vysokoteplotní

elektrárenský popílek vykazuje zpravidla pouze pucolánovou aktivitu, fluidní, teplárenské

popílky a popely tuhnou a tvrdnou již při pouhém smísení s vodou bez jakýchkoli dalších

příměsí a přísad. Na pojivových vlastnostech fluidního popela a popílku se podílí zejména

přítomný anhydrit (až 20 hm. %) a volné vápno, které je při dané teplotě měkce pálené a tudíž

je velmi reaktivní. Fluidní popel a popílek s uvedenými podstatnými rozdíly od běžného

elektrárenského popílku nelze hodnotit podle ČSN EN 450, neboť nevyhovuje již zásadní

směrnici a charakteristice popílku určeného do betonu a současně nesplňují většinu

předepsaných technických kritérií. Využití tohoto fluidního popela a popílku pro výrobu

betonu podle ČSN EN 206 není proto přípustné. [18]

3.6 Metakaolin

Metakaolin je jemnozrnná, bílá pucolánová příměs s velikosti zrn 10-krát menší než-li

zrna cementu. Nepatří mezi druhotný materiál, vzniklý jako vedlejší produkt různých procesů,

ale vyrábí se přímo kalcinací kaolínů, kaolinitických jílů či papírenských kalů po vhodné

úpravě.

3.6.1 Výroba metakaolinu

Výroba probíhá kalcinací s určitým tepelným rozsahem, kde odstraňujeme z kaolínu

chemicky vázanou vodu (dehydroxylace). Dochází tak k rozpadnutí materiálové struktury a

vzniká nový produkt. Výsledným produktem je metakaolin. Proces dehydroxylace může být

popsán jednoduchou rovnicí:Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O (kaolin) → – → Al2O3 ∙ 2SiO2 (metakaolin)
[23]
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Teplota kalcinace bývá obvykle 600 – 800 °C a má významný vliv na výsledné

vlastnosti metakaolinu. Dehydroxylace začíná už při teplotě 450 °C (při této teplotě je

udávána míra dehydroxylace 18 %). Nejvýznamnější stádium nastavá v rozmezí 450 až

570 °C, zde už míra dehydroxylace dosahuje 95 %. Konečná dehydroxylace nastává při

teplotách 570 až 700 °C, kde je kaolinit plně dehydroxylován. Teploty vyšší jak 900°C vedou

ke krystalizaci a následně nižší reaktivitě produktu. Cílem je proto optimalizace teplot s

dosáhnutím co nejreaktivnějšího metakaolinu. [23] [24]

3.6.2 Vlastnosti metakaolinu

Měrný povrch metakaolinu dle Blaina činí asi 2000 – 20 000 m2∙kg-1, velikost zrn je

tedy větší než u mikrosiliky, ale menší než u cementu. Chemické složení, vyjádřené obsahem

oxidů vypadá přibližně takto: SiO2(51,0 %), Al2O3(42,0 %), Fe2O3(0,5 %) a CaO (0,3 %).

Ztráta žíháním je 0,7 %. V ČR jej vyrábí České lupkové závody a.s. pod obchodním názvem

Mefisto [23]

3.6.3 Funkce metakaolinu v betonu

Metakaolin je díky vysokému obsahu hlinito-křemičité fáze a vysokému měrnému

povrchu vysoce reaktivní pucolán, který je po přidání do betonu schopen chemických reakcí s

Ca(OH)2, tedy portlanditem. Při reakcích s Ca(OH)2 potom vznikají produkty jako

hydratované kalcium alumináty a silikáty, jenž působí příznivě na kvalitu betonu, zejména

nahrazují snadno rozpustný Ca(OH)2 a zvyšují trvanlivost betonu. Lze tedy říci, že

metakaolinem lze nahradit část cementu a to až o 10 hmotnostních procent. Při vyšších

dávkách má metakaolin spíše funkci jemného kameniva – fileru, což je to způsobeno tím, že

ve směsi není dostatek Ca(OH)2, který by mohl reagovat a aktivovat tak své pojivové

schopnosti. Tato vlastnost metakaolinu vůbec nevadí, protože vede ke snížení celkové

porozity, díky zaplňování kapilárních pórů v kontaktní zóně mezi kamenivem a pojivem, kde

je porozita obecně vyšší. Lze tedy metakaolin použít jako částečnou náhradu dražší

mikrosiliky, neboť měrný povrch dle Blaina se blíží nejvíce mikrosilice.

Mimo jiné vzniká při produkci metakaolinu jen 175 kg CO2 / tunu MK, což je výrazně

nižší než u výroby cementu, u kterého se pohybují emise asi 850 kg CO2 / tunu cementu.

[10]
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST

4.1 Náhrada cementu mikrosilikou

Na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce, bylo navrženo 12 receptur

s proměnlivým složením cementových malt,kde byl CEM I 42,5 R použit ve třech různých

dávkách (300, 350 a 400 kg/m3), a následně nahrazen mikrosilikou (FZ z Istebné, SR) v

množství 5 %, 10 % a 15 %. Provedenými zkoušky byly: stanovení konzistence čerstvých

malt, chování konzistence čerstvých malt v čase, mezerovitost pojivových složek v suchém

stavu a pevnosti v tlaku jednotlivých receptur po 7, 28,90 dnech zrání.

4.2 Použité vstupní suroviny

V následující kapitole budou popsány vybrané suroviny pro výrobu cementových malt

spolu s vybranými vlastnostmi z technických listů od výrobců.

Cement

Pro všechny receptury byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R (RAPID,

s rychlým nárůstem počátečních pevností). Cement je z produkce závodu Mokrá, který spadá

pod společnost Českomoravský cement a.s.
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Tabulka 8. Mechanické, fyzikální vlastnosti použitého cementu [1]

Tabulka 9. Chemické vlastnosti použitého cementu [1]

Vlastnost Průměrná

hodnota

Jednotka

Mechanické vlastnosti

pevnost v tlaku 7 dní

28 dní

90 dní

52 [MPa]

61 [MPa]

67 [MPa]

pevnost v tahu za ohybu 7 dní 8 [MPa]

28 dní 9 [MPa]

90dní 90 [MPa]

Fyzikální vlastnosti

normální konzistence 28,3 [%]

počátek tuhnutí 196 [min]

konec tuhnutí 267 [min]

objemová stálost 1,0 [mm]

měrný povrch (permeabilní metoda dle Blaina) 377 [m2/kg]

měrná hmotnost 3110 [kg/m3]

sypná hmotnost – v cisterně 980 [kg/m3]

hydratační teplo po 7 dnech 300 [J/g]
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Kamenivo

Pro výrobu cementových malt byla použita pouze frakce těženého kameniva 0 – 4 mm

z pískovny Žabčice – Písek Žabčice spol. s.r.o.

Graf 3. Křivka zrnitosti použitého kameniva frakce 0 – 4 mm Žabčice [23]

Přísady

Jako superplastifikační přísadu jsme zvolili SIKA Viscocrete 4035 na bázi

polykarboxylátů, které se běžně používají ve spojení s mikrosilikou.

Záměsová voda

Pro všech 9 receptur postačovala pitná voda z vodovodního řádu města Brna, která

splňuje ČSN EN 1008.
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Příměsi

Jako nahrazující příměs byla zvolena MICROSILICA–SIOXID z FZ Istebné

(Slovensko). Tento obchodní název představuje extrémně jemno-zrné páry oxidu křemičitého,

získaného z obloukových elektrických pecí při výrobě ferosillicia. Velikost částic se pohybuje

okolo 0,1 – 0,2 μm, kde 90 % částic je pod velikost 0,2 μm, sypná hmotnost v nezhutněném

stavu (tak jak byla zachycena na odlučovačích) je přibližně 130 – 350 kg/m3. Měrný povrch

měřený dle metody BET (povrch dle měření Blainem je příliš velký) činí

15 000 – 30 000 m2/kg. [25]

4.3 Metodika laboratorních zkoušek

Všechny receptury byly koncipovány na vodní součinitel, při sednutí kužele referenční

směsi S3 (100 – 150 mm). Každá záměs byla míchána na objem 10 litrů což odpovídá

3 vzorkům (krychle o hraně 100 mm) pro 1 dobu zkoušení pevnosti v tlaku (7, 28 a 90 denní),

tedy celkem 9 vzorků pro 1 záměs.

Postup při výrobě čerstvého betonu:

• Navážení složek (na elektronických vahách s přesností na 0,01 kg) pro danou

záměs na požadovaný objem

• Navlhčení míchačky M 50 (od firmy Filamos, s.r.o.) s nuceným oběhem typu

Coufal + navlhčení stavebního kolečka

• V případě náhrady mikrosilikou promíchat kamenivo frakce 0 – 4 mm s

mikrosilikou a cementem ještě za sucha v dostatečně velké nádobě.

• Dávkování sypkých složek do míchačky (promíchat asi  minutu), poté přidání

50 % objemu záměsové vody, po částečném promíchání nalít po celém objemu

plastifikační přísadu a nakonec dolít zbytek vody na požadovanou konzistenci

(celková doba míchání činila 5 minut).

• Provedení zkoušek na čerstvém betonu

• Plnění trojforem (ve 2 vrstvách) + uchycení forem k horizontálnímu

vibračnímu stolu s dobou vibrace 10 – 12 s

• Jednoznačný popis vzorků a expedice do komory s vlhkým uložením určené

pro zrání vzorků do doby zkoušené pevnosti v tlaku [26]
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4.4 Navržené receptury na m3 cementové malty

Tabulka 10. Použité receptury cementových malt

Receptura Označení

CEM I

42,5R

Mokrá [kg]

DTK

0 – 4 mm

Žabčice

[kg]

Mikrosilika

FZ Istebné

[kg]

Voda

[kg]

Plastifikační

přísada

SIKA

Viscocrete

4035; [kg]

0,5 % z mc +

mms

A

Náhrada

CEM I 42,5 R

mc = 300 kg/m3,

MS = 5,10,15 %

REF A 300 1787 0 270 1,5

MS 5 A 285 1787 15 270 1,5

MS 10 A 270 1787 30 270 1,5

MS 15 A 255 1787 45 270 1,5

B

Náhrada

CEM I 42,5 R

mc= 350 kg/m3,

MS = 5,10,15 %

REF B 350 1787 0 285 1,75

MS 5 B 332,5 1787 17,5 285 1,75

MS 10 B 315 1787 35 285 1,75

MS 15 B 297,5 1787 52,5 285 1,75

C

Náhrada

CEM I 42,5 R

mc = 400 kg/m3,

MS = 5,10,15 %

REF C 400 1787 0 310 2,0

MS 5 C 380 1787 20 310 2,0

MS 10 C 360 1787 40 310 2,0

MS 15 C 350 1787 60 310 2,0
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4.4.1 Optimální dávkování z hlediska minimalizace mezerovitosti pojivových

složek v suchém stavu

Každý zrnitý materiál disponuje určitým procentem pórů svého objemu, ten

definujeme jako podíl celkových mezer v jednotce objemu. Tyto mezery jsou závislé zejména

na: křivkách zrnitosti, tvaru částic, vyvozené síle zhutnění a příslušné vlhkosti daného

materiálu. Zejména pak objemová hmotnost, která závisí na způsobu zhutnitelnosti částic,

kterou běžně v technologii stanovujeme v setřeseném a nesetřeseném stavu. Mezerovitost

příměsí spolu s cementem v suchém stavu nám pomáhá pochopit chování při vyplňování

mezer v dané matrici.[2]

Pro zjištění, jaký má vliv množství nahrazení cementu mikrosilikou na mezerovitost

pojivových složek v suchém stavu, byla zvolena metoda dle ČSN EN 1097–4 Zkoušení

fyzikálních a mechanických vlastností kameniva: Část 4 – Stanovení mezerovitosti suchého

zhutněného fileru. Princip této zkoušky zpočívá ve zhutnění fileru (v našem případě cementu

a mikrosiliky v různém poměru) pomocí tzv. Rigdenovy aparatury, kde následně stanovíme

objem zhutněného fileru z výšky zhutněného lože a nakonec pomocí zjištěné měrné hmotnosti

vypočteme mezerovitost. [10] [2]

Obrázek 8. Rigdenova aparatura pro stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru dle ČSN EN 1097 – 4.

1) Beran, 2) Píst, 3) Podstava, 4) Odvzdušňovací otvor [28]
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Velice důležité je při této metodě věnovat pozornost přípravě vzorků, zejména v

oblasti homogenizace. Jelikož materiál, který byl zkoušen, se skládal ze dvou složek (cementu

a mikrosiliky) smíchaných v poměru vyplývajícím z procentuální náhrady cementu (5, 10, 15

% z mc) bylo potřeba materiál náležitě zhomogenizovat. Nejprve se jednotlivé složky vysušily

při teplotě 105 ± 5 °C do konstantní hmotnosti, následně se navážilo 150 g směsi a

protřepávalo se zhruba minutu a půl v uzavřené nádobě. Dále se směs vysypala na síto o

velikosti oka 0,125 mm a pomocí štětce se směs prosela sítem, aby se rozbily případné shluky

vzniklé dlouhodobým uložením materiálu ve skladu (hlavně v případě cementu), kde je určitá

vlhkost. Zachovány byly jak částice propadlé sítem, tak zůstatky na sítě, aby výsledná

mezerovitost odpovídala skutečné zrnitosti práškových složek. Přesátý materiál se opět

uzavřel do nádoby a znovu minutu a půl protřepal. Takto připravená směs se následně

zkoušela dle následujícího postupu:

Do prázdného válce o vnitřním průměru 25 mm se vložil filtrační papír (o velikosti

vnitřního pístu). Změřila se celková výška sestavy (od spodního okraje válce až po vrchní

okraj pístu) posuvným měřidlem, což se považuje za nulovou výšku. Zvážila se hmotnost

beranu pouze s filtračním papírem, s přesností na 0,01 g (m0). Filtrační papír se vyjmul a

nasypalo se do válce 10 ± 1 g směsi, vložil se filtrační papír a opatrně se zasunul píst, aby

směs neunikala po obvodu pístu. Poté se celá sestava nasadila na vodící tyče, zvedla se po

rysku a nechala se volně spadnout na desku.Celkem se zdvih a pád provedl stokrát v intervalu

přibližně jedné sekundy/jeden ráz. Po sto nárazech se posuvným měřidlem změřila výška od

spodního okraje válce až po horní okraj pístu, čímž získáme po odečtení nulové výšky výšku

lože zhutněného materiálu. Válec i se zhutněným materiálem a filtračním papírem (bez pístu)

se také zvážil a vypočetla se hmotnost zhutněného materiálu m2. Celkem se měření provedlo

třikrát, vždy na nové navážce.[10], [28]
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Výpočet mezerovitosti se provedl dle následujícího vzorce:

V = 1 − 4 ⋅ 10 ⋅ mπ ⋅ α ⋅ ρ ⋅ h ⋅ 100 [28]
V…mezerovitost (průměr ze tří měření, zaokrouhleno na 0,01 %) [%]

m2…hmotnost zhutněného materiálu [g]

α…vnitřní průměr válce [mm]

ρf…měrná hmotnost materiálu [Mg/m3]

h…výška zhutněného materiálu [mm]

Tabulka 11. Výsledné hodnoty naměřené mezerovitosti suchých pojivových složek

Receptura

Měrná hmotnost

MS + CEM I 42,5 R

[t/m3]

Mezerovitost

MS + CEM I 42,5 R

[%]

Prům. Mezerovitost

MS + CEM I 42,5 R

[%]

REF 1 3,0592 46,5

46,5REF 2 3,0627 46,5

REF 3 3,0533 46,4

MS 5–1 3,0093 43,1

43,0MS 5–2 2,9998 42,9

MS 5–3 3,0052 43,0

MS 10–1 2,8658 42,5

42,3MS 10–2 2,8697 42,5

MS 10–3 2,8599 42,0

MS 15–1 2,8528 43,9

43,9MS 15–2 2,8512 43,8

MS 15–3 2,8572 44,0

pozn.: Stanovení měrné hmotnosti (pyknometricky) bylo provedeno dle ČSN EN 196.
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4.1 Zkoušky provedené na čerstvé cementové maltě

4.1.1 Vliv mikrosiliky na reologii cementových malt v čase 0 – 90 min

Zkouška byla provedena pomocí sednutí kužele, dle normy ČSN EN 12350–2,

zkoušení čerstvého betonu: Část 2: Zkouška sednutím. Jak již bylo řečeno všechny směsi byly

navrženy na sednutí kužele S3 (100 – 150 mm) pro referenční záměs. Principem zkoušky bylo

sledovat vliv množství náhrady cementu mikrosilikou v množství 5, 10, 15 % z mc na sednutí

kužele v čase. Po namíchání každé záměsi se provedla zkouška sednutí kuželem a následně se

záměs nasypala do stavebního kolečka a přikryla fólií. Každých 20 minut se opětovně

provedla zkouška sednutí kužele až do konečného času 90 minut
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Tabulka 12. Změna konzistence cementových malt v čase 0 – 90 min, receptura A

Receptura

Množství

cementu

na m3 [kg]

Náhrada

cementu

mikrosilikou

FZ Istebné

[% z mc]

Sednutí

v čase [min]

0 20 40 60 90

REF A 300 0 150 60 50 50 50

MS 5 A 285 5 50 20 20 20 20

MS 10 A 270 10 40 30 20 20 20

MS 15 A 255 15 30 10 10 10 10

Graf 4. Změna konzistence cementových malt v čase 0 – 90 min, receptura A
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Tabulka 13. Změna konzistence cementových malt v čase 0 – 90 min, receptura B

Receptura

Množství

cementu

na m3 [kg]

Náhrada

cementu

mikrosilikou

FZ Istebné

[% z mc]

Sednutí

v čase [min]

0 20 40 60 90

REF B 350 0 150 70 60 50 50

MS 5 B 332,5 5 60 50 50 40 40

MS 10 B 315 10 50 40 30 30 20

MS 15 B 297,5 15 40 20 20 10 10

Graf 5. Změna konzistence cementových malt v čase 0 – 90 min, receptura B
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Tabulka 14. Změna konzistence cementových malt v čase 0 – 90 min, receptura C

Graf 6. Změna konzistence cementových v čase 0 – 90 min, receptura C
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REF C
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MS 15 C

Receptura

Množství

cementu

na m3 [kg]

Náhrada

cementu

mikrosilikou

FZ Istebné

[% z mc]

Sednutí

v čase [min]

0 20 40 60 90

REF C 400 0 140 60 50 50 40

MS 5 C 380 5 50 20 20 10 10

MS 10 C 360 10 50 20 20 10 10

MS 15 C 340 15 40 10 10 0 0
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Graf 7. Změna konzistence cementových malt v čase 0 – 90 min, srovnání všech receptur
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MS 10 A 40 30 20 20 20
MS 15 A 30 10 10 10 10
REF B 150 70 60 50 50
MS 5 B 60 50 50 40 40
MS 10 B 50 40 30 30 20
MS 15 B 40 20 20 10 10
REF C 140 60 50 50 40
MS 5 C 50 20 20 10 10
MS 10 C 50 20 20 10 10
MS 15 C 40 10 10 0 0
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4.2 Zkoušky provedené na zatvrdlé cementové maltě

4.2.1 Stanovení pevnosti v tlaku

Po stanovení zkoušek na čerstvé cementové maltě byla vyrobena zkušební tělesa

krychle o hraně 100 mm. Výroba probíhala v plnění troj-forem ve 2 vrstvách při využití

horizontálního vibrační stolu s časem vibrace 10 – 12 s. Pevnost v tlaku byla provedena dle

ČSN EN 1290 – 3. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles.

Pevnost v tlaku byla stanovena po 7,28 a 90-ti dnech zrání při uložení ve vodě.

Obrázek 9. Stanovení pevnosti v tlaku v hydraulickém lise v laboratořích THD
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Obrázek 10. Krychle po zkoušce pevnosti v tlaku (podle předpokládané deformace)

4.2.2 Porovnání výsledků pevností v tlaku cementové malty po 7 dnech zrání

4.2.3 RECEPTURA A, CEM I 42,5 R = 300 kg/m3

Tabulka 15. Pevnost v tlaku receptury REF A po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

REF A

REF A-1 96,94 100,77 100,08 92 9,4

8,7REF A-2 101,08 98,01 100,54 84 8,5

REF A-3 97,58 100,83 100,17 80 8,1

Tabulka 16. Pevnost v tlaku receptury MS 5 A po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

MS 5 A

MS 5 A-1 99,96 101,18 100,91 84 8,3

8,7MS 5 A-2 95,24 101,19 99,96 86 8,9

MS 5 A-3 98,91 100,78 100,32 88 8,8
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Tabulka 17. Pevnost v tlaku receptury MS 10 A po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

MS 10 A

MS 10 A-1 100,63 100,76 102,00 89 7,9

8,2MS 10 A-2 99,56 99,79 101,67 86 8,7

MS 10 A-3 100,74 100,63 101,62 95 8,1

Tabulka 18. Pevnost v tlaku receptury MS 15 A po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

MS 15 A

MS 15 A-1 100,20 100,61 100,37 82 7,6

8,1MS 15 A-2 101,31 100,87 100,81 84 7,9

MS 15 A-3 102,24 100,6 100,63 89 8,7

Graf 8. Výsledné pevnosti v tlaku receptury A po 7 dnech
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4.2.4 RECEPTURA B, CEM I 42,5 R = 350 kg/m3

Tabulka 19. Pevnost v tlaku receptury REF B po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

REF B

REF B-1 100,26 97,85 100,48 105 10,7

10,9REF B-2 100,56 97,95 101,62 104 10,6

REF B-3 100,56 98,30 101,05 114 11,5

Tabulka 20. Pevnost v tlaku receptury MS 5 B po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

MS 5 B

MS 5 B-1 100,52 98,48 100,79 110 11,1

11,1MS 5 B-2 100,12 100,55 100,06 109 10,8

MS 5 B-3 101,22 97,08 100,41 112 11,4

Tabulka 21. Pevnost v tlaku receptury MS 10 B po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

MS 10 B

MS 10 B-1 97,39 100,57 98,57 82 8,4

8,9MS 10 B-2 99,15 100,17 99,44 89 9,0

MS 10 B-3 98,27 100,37 99,01 91 9,2

Tabulka 22. Pevnost v tlaku receptury MS 15 B po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

MS 15 B

MS 15 B-1 100,35 98,48 101,38 91 9,2

8,8MS 15 B-2 100,46 96,17 101,61 85 8,8

MS 15 B-3 100,40 97,32 101,49 81 8,3
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Graf 9. Výsledné pevnosti v tlaku receptury B po 7 dnech

4.2.5 RECEPTURA C, CEM I 42,5 R = 400 kg/m3

Tabulka 23. Pevnost v tlaku receptury REF C po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

REF C

REF C-1 100,27 98,58 101,27 165 16,7

15,9REF C-2 100,57 99,18 101,75 158 15,8

REF C-3 100,42 98,88 101,51 152 15,3

Tabulka 24. Pevnost v tlaku receptury MS 5 C po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[k210N]

fc

[MPa]

Øfc

[MPa]a b c

MS 5 C

MS 5 C-1 100,55 97,69 100,32 168 17,1

16,3MS 5 C-2 100,42 96,43 100,64 158 16,3

MS 5 C-3 100,49 97,06 100,48 151 15,5
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Tabulka 25. Pevnost v tlaku receptury MS 10 C po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 10 C

MS 10 C-1 100,30 100,68 100,06 148 14,7

15,4MS 10 C-2 99,11 100,16 100,32 154 15,5

MS 10 C-3 99,71 100,42 100,19 159 15,9

Tabulka 26. Pevnost v tlaku receptury MS 15 C po 7 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 15 C

MS 15 C-1 100,72 98,83 100,13 142 14,3

14,1MS 15 C-2 100,35 100,38 100,33 141 14,0

MS 15 C-3 100,54 99,61 100,23 155 13,9

Graf 10. Výsledné pevnosti v tlaku receptury C po 7 dnech
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Graf 11. Porovnání pevností v tlaku všech receptur po 7 dnech

4.2.6 Porovnání výsledků pevností v tlaku cementové malty po 28 dnech zrání

4.2.7 RECEPTURA A, CEM I 42, 5 R = 300 kg/m3

Tabulka 27. Pevnost v tlaku receptury REF A po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

REF A

REF A-1 100,64 96,84 100,53 132 13,5

13,3REF A-2 98,79 100,29 100,80 129 13,0

REF A-3 98,67 100,50 100,52 131 13,2

Tabulka 28. Pevnost v tlaku receptury MS 5 A po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 5 A

MS 5 A-1 100,85 97,16 100,79 133 13,6

13,8MS 5 A-2 95,41 100,87 100,14 135 14,0

MS 5 A-3 95,56 101,12 101,07 134 13,9

REF MS 5 MS 10 MS 15
RECEPTURA A 8,7 8,7 8,2 8,1
RECEPTURA B 10,9 11,1 8,9 8,8
RECEPTURA C 15,9 16,3 15,4 14,1
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Tabulka 29. Pevnost v tlaku receptury MS 10 A po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 10 A

MS 10 A-1 99,32 101,50 100,76 145 14,4

14,6MS 10 A-2 98,79 100,63 100,80 148 14,9

MS 10 A-3 96,40 101,43 100,45 141 14,4

Tabulka 30. Pevnost v tlaku receptury MS 15 A po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 15 A

MS 15 A-1 97,06 100,6 100,35 146 14,9

14,9MS 15 A-2 97,10 100,60 100,45 142 14,5

MS 15 A-3 96,84 100,13 100,26 148 15,3

Graf 12. Výsledné pevnosti v tlaku receptury A po 28 dnech
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4.2.8 RECEPTURA B, CEM I 42,5 R = 350 kg/m3

Tabulka 31. Pevnost v tlaku receptury REF B po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

REF B

REF B-1 98,46 100,26 100,82 174 17,6

18,2REF B-2 98,23 101,52 100,64 183 18,4

REF B-3 98,27 100,90 100,63 185 18,7

Tabulka 32. Pevnost v tlaku receptury MS 5 B po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 5 B

MS 5 B-1 97,81 99,99 100,38 228 23,3

22,8MS 5 B-2 97,07 100,13 100,37 215 22,1

MS 5 B-3 97,40 100,21 100,38 225 23,1

Tabulka 33. Pevnost v tlaku receptury MS 10 B po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 10 B

MS 10 B-1 98,49 100,41 100,99 215 21,7

22,1MS 10 B-2 97,70 97,94 100,20 220 23,0

MS 10 B-3 98,05 99,15 100,60 210 21,6

Tabulka 34. Pevnost v tlaku receptury MS 15 B po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 15 B

MS 15 B-1 93,08 100,39 100,65 235 25,2

23,9MS 15 B-2 97,37 100,78 100,54 229 23,3

MS 15 B-3 95,21 100,59 100,63 222 23,2
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Graf 13. Výsledné pevnosti v tlaku receptury B po 28 dnech

4.2.9 RECEPTURA C, CEM I 42,5 R = 400 kg/m3

Tabulka 35. Pevnost v tlaku receptury REF C po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

REF C

REF C-1 98,90 100,35 101,27 230 23,2

22,5REF C-2 100,25 101,04 100,49 225 22,2

REF C-3 99,65 100,65 100,7 221 22,0

Tabulka 36. Pevnost v tlaku receptury MS 5 C po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[k210N]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 5 C

MS 5 C-1 100,24 97,32 100,60 240 24,6

24,8MS 5 C-2 97,00 101,55 101,41 251 25,5

MS 5 C-3 98,68 99,35 100,94 239 24,4
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Tabulka 37. . Pevnost v tlaku receptury MS 10 C po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 10 C

MS 10 C-1 98,96 101.59 100.45 256 25,5

25,9MS 10 C-2 99.99 97.23 101.10 262 27,0

MS 10 C-3 99.46 99.43 100.78 249 25,2

Tabulka 38. Pevnost v tlaku receptury MS 15 C po 28 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 15 C

MS 15 C-1 100.56 97.73 100.91 262 26,7

26,0MS 15 C-2 100.22 100.86 100.75 251 24,8

MS 15 C-3 100.28 99.30 100.86 265 26,6

Graf 14. Výsledné pevnosti v tlaku receptury C po 28 dnech
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Graf 15. Porovnání pevností v tlaku všech receptur po 28 dnech

4.2.10 Nárůst pevností v tlaku v čase (indexy účinnosti) 7 – 28 dní

Graf 16. Srovnání nárůstu pevnosti v tlaku všech receptur v čase 7 – 28 dní
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4.2.11 Porovnání výsledků pevností v tlaku cementové malty po 90 dnech zrání

4.2.12 RECEPTURA A, CEM I 42,5 R = 300 kg/m3

Tabulka 39. Pevnost v tlaku receptury REF A po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

REF A

REF A-1 96,64 101,00 101,60 155 15,9

16,4REF A-2 95,80 100,18 100,65 165 17,2

REF A-3 96,45 100,94 101,96 158 16,2

Tabulka 40. Pevnost v tlaku receptury MS 5 A po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 5 A

MS 5 A-1 97,91 100,28 101,17 169 17,2

17,5MS 5 A-2 99,92 100,32 99,80 172 17,2

MS 5 A-3 99,24 100,23 101,52 180 18,1

Tabulka 41. Pevnost v tlaku receptury MS 10 A po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 10 A

MS 10 A-1 96,63 100,93 101,76 192 19,7

20,7MS 10 A-2 96,22 101,04 99,85 205 21,1

MS 10 A-3 98,11 100,91 99,92 210 21,2

Tabulka 42. Pevnost v tlaku receptury MS 15 A po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 15 A

MS 15 A-1 94,91 100,44 100,51 203 23,1

22,8MS 15 A-2 99,72 101,16 102,16 210 22,3

MS 15 A-3 98,55 101,18 100,63 200 23,1
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Graf 17. Výsledné pevnosti v tlaku receptury A po 90 dnech

4.2.13 RECEPTURA B, CEM I 42,5 R = 350 kg/m3

Tabulka 43. Pevnost v tlaku receptury REF B po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

REF B

REF B-1 99,75 100,45 100,91 220 22,0

22,8REF B-2 96,92 100,86 101,71 225 23,0

REF B-3 97,38 101,12 99,78 230 23,4

Tabulka 44. Pevnost v tlaku receptury MS 5 B po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 5 B

MS 5 B-1 101,46 100,90 100,78 275 26,9

27,9MS 5 B-2 100,17 101,54 100,77 285 28,0

MS 5 B-3 99,87 100,73 101,37 291 28,9
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Tabulka 45. Pevnost v tlaku receptury MS 10 B po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 10 B

MS 10 B-1 101,23 100,94 102,39 280 27,4

29,3MS 10 B-2 98,55 101,71 100,78 295 29,4

MS 10 B-3 99,33 100,16 99,01 310 31,2

Tabulka 46. Pevnost v tlaku receptury MS 15 B po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 15 B

MS 15 B-1 99,28 100,65 101,58 302 30,2

30,4MS 15 B-2 99,54 100,41 100,55 305 30,5

MS 15 B-3 100,51 100,81 101,81 310 30,6

Graf 18. Výsledné pevnosti v tlaku receptury B po 90 dnech

22,8

27,9
29,3 30,4

0

5

10

15

20

25

30

35

REF B MS 5 B MS 10 B MS 15 B

Pe
vn

os
t  

v 
tla

ku
[M

Pa
]

Označení receptury



64

4.2.14 RECEPTURA C, CEM I 42,5 R = 400 kg/m3

Tabulka 47. Pevnost v tlaku receptury REF C po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

REF C

REF C-1 100,37 100,90 101,40 289 28,5

27,8REF C-2 101,81 101,14 101,35 310 30,1

REF C-3 100,45 100,78 100,12 252 24,9

Tabulka 48. Pevnost v tlaku receptury MS 5 C po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 5 C

MS 5 C-1 97,40 102,18 99,54 330 33,2

32,4MS 5 C-2 99,07 100,68 99,52 325 32,6

MS 5 C-3 98,12 100,54 100,01 310 31,4

Tabulka 49. Pevnost v tlaku receptury MS 10 C po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 10 C

MS 10 C-1 101,23 100,54 101,31 325 31,9

31,6MS 10 C-2 100,45 100,58 101,59 332 32,9

MS 10 C-3 99,89 101,02 100,15 302 29,9

Tabulka 50. Pevnost v tlaku receptury MS 15 C po 90 dnech

Receptura vzorek
rozměr [mm] F

[kN]

fc

[MPa]

Ø fc

[MPa]a b c

MS 15 C

MS 15 C-1 99,53 101,06 100,89 352 35,0

34,0MS 15 C-2 101,56 100,27 100,35 354 33,9

MS 15 C-3 98,99 102,55 101,14 345 33,0
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Graf 19. Výsledné pevnosti v tlaku receptury C po 90 dnech

4.2.15 Nárůst pevností v tlaku v čase (indexy účinnosti)  28 – 90 dní

Graf 20. Srovnání nárůstu pevnosti v tlaku všech receptur v čase 28 – 90 dní

27,8

32,4 31,6
34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

REF C MS 5 C MS 10 C MS 15 C

Pe
vn

os
t  

v 
tla

ku
[M

Pa
]

Označení receptury

REF MS 5 MS 10 MS 15

CEM I 42,5 R = 300 kg/m3 123 % 126 % 142 % 153 %

CEM I 42,5 R = 350 kg/m3 124 % 131 % 122 % 131 %

CEM I 42,5 R = 400 kg/m3 125 % 122 % 133 % 127 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

140 %

160 %

180 %

N
ár

ůs
t p

ev
no

st
i v

 č
as

e 
28

–
90

 d
ní

[%
]



66

Graf 21. Výsledné srovnání všech pevností v tlaku v čase

7 dní 28 dní 90 dní
REF A 8,7 13,3 16,4
MS 5 A 8,7 13,8 17,5
MS 10 A 10,9 14,6 20,7
MS 15 A 11,1 14,9 22,8
REF B 10,9 18,2 22,8
MS 5 B 11,1 22,8 27,9
MS 10 B 8,9 22,1 29,3
MS 15 B 8,8 23,9 30,4
REF C 15,9 22,5 27,8
MS 5 C 16,3 24,8 32,4
MS 10 C 15,4 25,9 31,6
MS 15 C 14,1 26 34
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5 ZÁVĚR

Cílem této bakalářské práce bylo zaměření se na příměsi, konkrétně v oblasti aktivních

příměsí. V teoretické části jsem se snažil popsat danou problematiku z pohledu: výroby,

fyzikálně-mechanických vlastností (jak  v suchém tak i čerstvém stavu zatvrdlého betonu) a

trvanlivosti.

V praktické části této práce jsem se po domluvě s vedoucím bakalářské práce dohodl

na využití aktivní příměsi: mikrosiliky Sioxid – FSZ Istebné. S pomocí této příměsi bylo

vytvořeno 12 rozdílných receptur s náhradou cementu v množství 5 %, 10 %

a 15 % společně s rozdílným množstvím cementu: 300 kg/m3, 350 kg/m3, 400 kg/m3. Jako

hydraulické pojivo byl zvolen cement CEM I 42,5 R (Mokrá), jako složka kameniva byla

zvolena frakce drobného těženého kameniva 0 – 4 mm z pískovny Žabčice. Všechny směsi

byly po dohodě s vedoucím navrhnuty z rovnice absolutních objemů a následně byly

koncipovány na konstantní vodní součinitel referenční receptury odpovídající sednutí

Abramsova kužele S3 (100 – 150 mm), současně za použití konstantního množství

plastifikátoru.

První zkouškou provedenou na čerstvé cementové maltě bylo zjišťování vlivu reologie

čerstvé cementové malty v čase 0 – 90 min s rozdílným množstvím cementu a mikrosiliky.

Zjistil jsem, že s rostoucím množstvím mikrosiliky i cementu rapidně klesá schopnost

zachování konstantní konzistence v čase. Nejvíce se tento jev projevil u receptury s nejvyšším

obsahem mikrosiliky a cementu: MS 15 C, kde již při 60 minutách byla hodnota sednutí téměř

nulová. Naopak při absenci příměsi si receptura REF A držela konstantní konzistenci již od

40 min. Změnu konzistence všech receptur lze pozorovat v grafu 7.

Druhou zkoušenou mechanickou vlastností bylo zjišťování pevnosti v tlaku na

vzorcích vyrobených krychlí o hraně 100 mm. Pevnost v tlaku byla sledována v časovém

období 7, 28 a 90 dní. Ve všech případech docházelo k předpokládanému nárůstu pevností s

rostoucím stářím.

Nejvyššího nárůstu pevností v časovém období 7 dnů dosahovala receptura MS 5 C,

což jsme předpokládali vlivem nejvyššího množství cementu z použitých receptur. I v

ostatních případech v tomto období výjma MS 10 B, MS 15 B (kde mohl nastat pokles

pevností špatným postupem při hutnění vzorků). docházelo k nárůst pevností při náhradě

cementu mikrosilikou, to svědčí o dobré pucolánové aktivitě použité příměsi.
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Po 28 dnech zrání se  nejlépe pevnostně projevily receptury MS 10 C, MS 15 C s

pevnostmi v tlaku 25,9 a 26,0 MPa. Naopak nejnižší pevnosti lze vidět u referenční receptury

REF A s hodnotou 13,3 MPa. Výsledky lze vysvětlit postupným reagováním amorfního oxidu

křemičitého z mikrosiliky spolu s portlanditem z cementu za vzniku huntnější struktury

matrice. Porovnání nárůstů pevností (indexů účinnosti) s a bez použití mikrosiliky (7 – 28 dní

zrání) lze vidět v grafu 16. Vidíme, že nejrychlejší nárůst lze pozorovat u receptury B, kdy při

náhradě cementu mikrosilikou v 15 hm. % dosahuje u směsi MS 15C o 23% vyšší nárůst

pevností oproti referenčním.

Po 90 dnech dosahovala podle předpokladu nejvyšších pevností receptura MS 15 C, a

to 34,0 MPa, to je způsobeno vyšší dávkou obou pojivových složek, kde nastává rychlejší,

hutnější vývoj krystalů C-S-H fází. Nejnižších očekávanou pevnost měla receptura MS 5 A.

Porovnání nárůstů pevností s a bez použití mikrosiliky (index účinnosti) (28 – 90 dní

zrání) lze vidět v grafu 20.Vidíme, že i nárůst pevností je "línější" povahy než-li v intervalu

7 – 28 dní, kdy při náhradě cementu mikrosilikou v 15 hm. % dosahuje u směsi MS 15 A o

20% vyšší nárůst pevností oproti referenčním. U receptury C docházelo s rostoucím

množstvím příměsi k poklesu nárůstu pevností (MS 10 C = 133 %, MS 15 C = 127 %). Tento

jev mohl být způsoben již nedostatečným množstvím portlanditu z cementu potřebný k

pucolánové reakci.

Výsledky stanovení mezerovitosti pojivových složek lze pozorovat v tabulce 11.

Nejvyšší mezerovitost 46,5 % obsahovaly vzorky čistého cementu. Tento fakt je přisuzován

velikostí částic zrn cementu a mikrosiliky, kde mikrosilika je přibližně 100-krát menší a tudíž

při dostatečném zhutnění vyplní svou matrici lépe. Nejnižší mezerovitosti 42,3 % jsme

dosáhli při náhradě cementu mikrosilikou 10 % , další zvyšování množství příměsi vedlo ke

zvýšení mezerovitosti na 43,9 % což jsme nepředpokládali.

Obecně lze říci, že použitá mikrosilika ze závodu Sioxid – FSZ Istebné je velmi dobře

pucolánově aktivní a má významný vliv na pevnosti v tlaku jak v raných, tak pozdějších

fázích zrání. Nutno však podotknout její negativní vliv na zachování zpracovatelnosti směsi,

které s rostoucím množstvím rapidně klesá. Je také potřeba uvažovat správnou k – hodnotu

vodního součinitele a množství plastifikační přísady, ne malou roli hraje i vlhkost použitého

kameniva.
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10 SEZNAM ZKRATEK A SYMBOLŮ

pozn.: zkratky a symboly jsou řazeny chronologicky společně s umístěním v BP

CO2 oxid uhličitý

HPC vysoko hodnotné betony

SCC samo-zhutnitelné betony

HSC vysoko pevnostní betony

NaOH hydroxid sodný

CaSO4 síran vápenatý

Na2SO4 síran sodný

SiO2 oxid křemičitý

Ca(OH)2 hydroxid vápenatý (portlandit)

CaO oxid vápenatý (volně vázané vápno)

Al2O3 oxid hlinitý

C3S trikalcium silikát – ALIT

C2S dikalcium silikát – BELIT

w vodní součinitel

C-S-H trojfáze gelu hydratačního produktu cementu (C3S, C2S)

PC portlandský cement

VMA přísady upravující viskozitu

OPC ordinary portland cement = běžný portlandský cement

CaCl chlorid vápenatý

NaCl chlorid sodný

C-A-H trojfáze gelu hydratačního produktu cementu  (C3A, C4AF)

MgO oxid hořečnatý

SO3 siřičitany

ZŽ ztráta žíháním
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CaSO4 anhydrit

NOx obecné ozn. emisí oxidů dusíku

MK metakaolin


