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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá sledováním deformací cementových kompozitů během 

tuhnutí a tvrdnutí. Za použití tuzemské a zahraniční literatury jsou zpracovány rešerše, které 

popisují cementové malty obecně. Následně se práce zabývá popisem polymercementových malt 

a mechanismem tvorby polymercementové matrice. Dále jsou uvedeny objemové změny 

a vybrané metody používané k sledování jejich projevů. V poslední části je detailněji popsán 

zkušební přístroj Tensograf TGF-02. Experimentálně je provedeno sledování objemových změn 

u polymercementových malt pomocí tohoto přístroje a ověření jeho vhodnosti pro předmětnou 

hmotu. 

 

Klíčová slova 

Kompozit, polymery modifikované malty, objemové změny, smrštění, metody, polymerní 

přísada, cement, Tensograf TGF-02. 

 

Abstract 

Bachelor thesis is focused on monitoring of volume changes in concrete composites. 

Using Czech and foreign literature searches are processed, in which mortars in general are 

described. Thesis is further concerned with description of polymer-modified mortars and with 

explanation of polymer-matrix forming mechanisms. The following are noticed volume changes 

and experimental methods of their investigation. The last part describes in detail the Tensograf 

TGF-02. Experiment is performed by monitoring the volume changes in polymermodified 

mortars using Tensograf TGF-02 and it is verified its suitability for the subject matter. 

 

Keywords 

Composite, polymer-modified mortars, volume changes, shrinkage, methods, polymer 

admixture, cement, Tensograf TGF-02. 
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ÚVOD 

Malta jako taková je směs pojiv (maltovin) s plnivy (písky, drtě apod.), přísadami a vodou, 

která se používá ke spojování stavebních prvků (cihla, kámen) a k jejich následné povrchové 

úpravě (omítky, štuky). Typy pojiv a plniv určují požadavky na vlastnosti čerstvé a zatvrdlé 

malty. 

Z historického hlediska jsou nejstaršími maltami malty hlínové (jako pojivo jílové hlíny 

či jíl), po nich následovaly sádrové malty, poté malty vápenné a nakonec cementové malty. 

Malty hlínové měli nejčastější využití jako spojovací materiál nepálených cihel a později 

jako omítka staveb jak z nepálených cihel, tak z kamene či dřeva. Pojivem byl jíl nebo jílová 

hlína a jako plnivo se s pískem používaly vláknité materiály (řezanka, štětiny apod.). 

Sádrové malty se u nás začaly používat v období baroka jako omítky a štukové ozdoby 

v interiérech. Plniva u těchto malt nejsou nezbytná, ale i přes to se do nich používají písky nebo 

vápencové drtě. 

Vápenné malty se v průběhu historie měnily svým složením. Kvůli nízké kvalitě vápna 

bylo nutno jej používat ve větším množství, čím vyšší byla kvalita, tím menší byl obsah vápna. 

Poměr vápenného hydrátu k písku se ustálil v průběhu renesance na hodnotě 1 : 3 a tato hodnota 

je používána dnes.   

Cementové malty a jejich modifikace se často používají jako spojovací materiál zdících 

prvků, omítky a podlahové potěry. Pojivem mohou být čistě cementy nebo vápenocementové 

směsi. V současnosti se do malt přidávají příměsi pro zlepšení vlastností, jako je např. smrštění, 

pevnost apod. Jednou z těchto modifikovaných skupin jsou polymercementové směsi. 

Polymercementové směsi se ve stavebnictví používají již půl století. Jsou to směsi, 

ve kterých je nahrazena část cementového pojiva polymerem nebo je jím pojivo posíleno ve 

formě příměsi či přísady. Ať už se jedná o urychlení či zpomalení tuhnutí, redukci vody nebo 

snížení objemových změn, napomáhají ulehčení stavebního procesu.  
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CÍL PRÁCE 

Cílem této bakalářské práce je studium objemových změn malt pomocí přístroje 

Tensograf TGF-02 a zhodnocení vhodnosti využití tohoto přístroje pro optimalizaci návrhu 

maltové směsi. 

V teoretické části práce je zpracována rešerše pomocí tuzemské i zahraniční literatury 

zaměřená na možnosti sledování deformací cementových kompozitů v průběhu tuhnutí 

a tvrdnutí. Krátce je zmíněna historie maltových směsí a dále se bude práce zabývat kompozity 

využívající polymerní látky. V rámci těchto kompozitů bude provedena rešerše ohledně tvorby 

a vzniku polymercementové matrice. Následně je popsán měřicí přístroj Tensograf TGF-02 

použitý v experimentální části. 

Experimentální část popisuje vstupní suroviny použité pro zvolené maltové směsi. 

Je sledován počátek a doba tuhnutí, stanovena objemová hmotnost a pevnost v tlaku a tahu za 

ohybu. Dále je provedeno otestování zadaných složení pomocí zvoleného přístroje a následné 

zhodnocení vlivu příměsí na reologické vlastnosti (tj. především deformace). 

 

  



5 

 

1. Malty jako stavební materiál 

První důkaz existence pojivových tmelů je datován 12 000 př. n. l., kdy reakce mezi 

vápencem a olejovou břidlicí během samovolného vypálení vytvořila v Izraeli přírodní ložisko 

cementu. Dalším příkladem starověkých pojiv je využití přírodních bitumenů Babyloňany 

a Asyřany v cihelných a sádrových omítkách. Egypťané zlepšili technologii vápenných 

a sádrových malt a s jejich využitím postavili pyramidy. Řekové tuto technologii také vylepšili, 

díky čemuž byli Římané schopni vyvinout cement s pozoruhodnou pevností, který byl schopen 

tuhnout a tvrdnout i pod vodou. [1] 

Římané také věděli jak vytvořit hydraulické pojivo, tzn. vápnopucolánový cement, 

přidáním materiálů jako sopečný popel, rozemleté cihly, dlažbu či keramiku do vápna. Moderní 

cement, tj. Portlandský cement byl vynalezen v roce 1824 Josephem Aspdinem v Anglii. Od té 

doby technologie cementových kompozitů postoupila díky vynálezu nových chemických 

a minerálních přísad a příměsí. Přestože za poslední dvě století tato technologie radikálně 

postoupila dál, existují stále problémy související s trvanlivostí těchto kompozitů. [1] 

 

1.1 Dělení malt 

Malty jako takové lze dělit dle mnoha hledisek. 

Dle používání z hlediska historického 

1. malty hlínové, 

2. malty sádrové, 

3. malty vápenné, 

4. malty cementové. 

Dle zrušené normy ČSN 72 2430-1 podle typu používaného pojiva 

1. malty vápenné obyčejné (hrubé), 

2. malty vápenné jemné, 

3. malty vápenocementové obyčejné (hrubé), 

4. malty vápenocementové jemné, 

5. malty pro šlechtěné omítky, 

6. malty vápenosádrové, 

7. malty sádrové, 

8. malty cementové obyčejné (hrubé), 

9. malty pro cementový postřik. 
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Dle normy ČSN EN 998 pro nově průmyslově vyráběné malty  

1. malty pro zdění (ČSN EN 998-2), 

2. malty pro vnitřní a vnější omítky (ČSN EN 998-1). 

Podle složení použitého pojiva se tyto průmyslově vyráběné malty dále dělí 

a) malty ze vzdušných vápen, 

b) malty ze směsi vzdušného vápna a cementu, u nichž obsah cementu nepřesahuje 50 % 

celkové hmotnosti pojiva, 

c) cementové malty a malty ze směsi vzdušného vápna a cementu, u nichž obsah 

vzdušného vápna nepřesahuje 50 % hmotnosti pojiva, 

d) malty s jinými hydraulickými pojivy, 

e) malty se zpožďovací přísadou. 

 

Vlastnosti malt pro vnitřní a vnější omítky výrazně závisí na druzích použitých pojiv 

a jejich dávkování.  

 

Dle způsobu výroby 

1. průmyslově vyráběné malty, 

2. malty zčásti připravené průmyslové, 

3. staveništní malty;  

Dle vlastností a použití 

1. obyčejné malty pro vnitřní nebo vnější omítky, 

2. lehké malty pro vnitřní nebo vnější omítky, 

3. zabarvené malty pro vnější omítky, 

4. malty pro jednovrstvé vnější omítky, 

5. tepelně izolační malty pro vnitřní i vnější omítky, 

6. sanační malty pro vnitřní i vnější omítky. [2] 

 

1.2 Kompozity využívající polymerní látky 

Kompozity využívající polymerní látky
1
 včetně polymery modifikovaných, polymerových 

a polymerem impregnovaných malt a betonů jsou vyvíjeny ve světě posledních 60 let. Vývoj 

polymery modifikovaných malt a betonů začal na začátku 50. let a ty se staly dominantním 

                                                 
1
 V anglickém jazyce Polymer concrete composites 
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stavebním materiálem ve vyspělých zemích v 70. letech.  Polymerové malty a betony byly 

vyvinuty ke konci 50. let do začátku 60. let a staly se významným stavebním materiálem 

v Japonsku a Evropě v 70. letech a v USA v 80. letech. Nyní patří mezi běžné stavební 

materiály.  

Od 60. let byl výzkum a vývoj kompozitů na bázi cementu využívajících polymerní látky 

vyvíjen v různých zemích a probírán na mnoha kongresech, sympoziích, konferencích 

a seminářích vedenými mezinárodními akademickými organizacemi.  

Kompozity využívající polymerní látky
1
 jsou materiály vytvořené nahrazením části nebo 

celého cementového pojiva běžných cementových malt a betonů polymery, či posílením 

cementového pojiva polymery.  

Kompozity využívající polymerní látky
1
 se převážně dělí do následujících tří typů dle 

principů technologií výroby: 

1) polymery modifikované (nebo cementové) malty (PMM a PCM) a betony (PMC a PCC), 

2) polymerové malty (PM) a betony (PC), 

3) polymery impregnované malty (PIM) a betony (PIC). [3]  

 

1.2.1 Polymery modifikované malty a betony 

Kompozitní materiály vznikají částečným nahrazením a posílením cementového pojiva 

běžných cementových malt a betonů polymerními modifikátory nebo přísadami, jakou jsou 

polymerní disperze (latexy nebo emulze), polymerní redispergovatelné prášky, ve vodě 

rozpustné polymery, tekuté pryskyřice a monomery.  PMM a PMC mají monolitickou matrici, 

v níž se zhomogenizují organické polymery a cementová pasta. Vlastnosti PMM a PMC jsou 

charakterizovány touto matricí. V systémech modifikovaných disperzí, redispergovatelnými 

prášky a ve vodě rozpustnými polymery, dochází ke srůstání polymerních částic při 

spotřebovávání vody na hydrataci cementu, což vede ke vzniku filmu nebo membrány. 

V systémech modifikovaných kapalnými pryskyřicemi nebo monomery přidání vody indukuje 

hydrataci cementu a kapalné pryskyřice nebo monomery jsou polymerizovány in situ. [3] 

 

1.2.2 Polymerní malty a betony 

PM a PC jsou materiály vytvořené úplným nahrazením cementového pojiva v běžných 

cementových maltách a betonech polymerními pojivy jako jsou teplem tvrditelné pryskyřice, 

vinylové monomery a dehtem modifikované pryskyřice. Neobsahují cementovou fázi. Většina 

teplem tvrditelných pryskyřic a monomerních systémů do polymerních malt a betonů 
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polymerizuje za okolní či pokojové teploty. V PM a PC jsou cementová pojiva běžných 

cementových malt a betonů nahrazena polymerními pojivy a kamenivo je pevně vázáno k sobě 

pomocí rovnoměrné fáze polymerní matrice vytvořené z polymerních pojiv. V porovnání 

s běžnými cementovými maltami a betony jsou vlastnosti jako pevnost, adheze, voděodolnost, 

chemická odolnost, mrazuvzdornost a odolnost proti oděru do značné míry zlepšeny díky 

nahrazení běžného cementového pojiva za polymery. [3] 

 

1.2.3 Polymery impregnované malty a betony 

PIM a PIC jsou kompozitní materiály vytvořené impregnací zatvrdlé cementové malty či 

betonu monomerními impregnačními prostředky, které jsou následně polymerizovány, 

a posílením cementových pojiv polymery. Typickými impregnačními prostředky pro PIM a PIC 

jsou vinylové monomery. Vylepšení pomocí polymerní impregnace běžné cementové malty či 

betonu znamená, že se polymery úplně nebo částečně zaplní všechny póry naplněné vzduchem 

nebo vodou v cementovém tmelu, kamenivu a na rozhraní těchto dvou složek. Polymerem 

impregnované malty a betony mají mikrostrukturu, ve které hydratovaná cementová matrice, 

kamenivo a kontinuální fáze polymeru pronikají do sebe. Ve výsledku je vazba mezi 

cementovou pastou a kamenivem mnohem lepší. [3] 

 

1.3 Polymery a monomery pro cementové kompozity 

Polymery modifikované malty a betony vytváříme smícháním polymerů nebo monomerů 

ve formě disperze či prášku s čerstvou cementovou maltou a betonovou směsí, dodatečným 

vytvrzováním a je-li to nutné, je monomer obsažen ve směsi polymerizován in situ. Rozdělení 

polymerů a monomerů je ukázáno na obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1 Polymery a monomery pro modifikace cementu [4] 
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1.3.1 Polymerní latexy 

Latexová modifikace cementové malty a betonu je řízena současně hydratací cementu 

a procesem tvorby polymerního filmu ve fázi tvorby vazeb. Procesu hydratace cementu obecně 

předchází proces tvorby polymerního filmu. V určité chvíli je fáze matrice formována jak 

hydratací cementu, tak i procesem tvorby polymerního filmu. [4] 

 

1.3.2 Redispergovatelné polymerní prášky 

Princip modifikace cementové malty a betonu pomocí redispergovatelných polymerních 

prášků je téměř totožný jako pomocí latexových modifikací. Jediný rozdíl je ten, že se přidávají 

tyto redispergované polymerní prášky. Většinou se RPP přidávají za suchého míchání 

do cementu a kameniva následovaného smícháním s vodou. Během mokrého míchání se RPP 

reemulgují v modifikované maltě a betonu a chovají se stejným způsobem jako latexy určené pro 

modifikace cementu. [4] 

 

1.3.3 Ve vodě rozpustné polymery 

Při modifikacích ve vodě rozpustnými polymery jako jsou třeba deriváty celulózy 

a polyvinyl alkohol je malé množství polymerů přidáno jako prášky nebo vodné roztoky do 

cementové malty a betonu během mísení. Jejich hlavní modifikací je zlepšení zpracovatelnosti 

díky povrchové aktivitě ve vodě rozpustných polymerů a zabraňují vysychání. Prevence proti 

vysychání je interpretována ve smyslu zvýšení viskozity vodné fáze a těsnícího účinku vzhledem 

ke vzniku velmi tenkého vodu nepropustného filmu v maltách a betonech. Obecně platí, že ve 

vodě rozpustné polymery stěží přispívají ke zlepšení pevnosti modifikovaných systémů. [4] 

 

1.3.4 Tekuté pryskyřice 

V modifikacích s kapalnými teplem-tvrditelnými pryskyřicemi je přidáno značné 

množství polymerizovatelných nízkomolekulárních polymerů a prepolymerů v kapalné formě do 

cementové malty a betonu během míchání. Obsah polymeru v modifikovaných maltách 

a betonech je obecně vyšší než u latexy modifikovaných systémů. Při modifikaci je zahájena 

polymeralizace za přítomnosti vody za vzniku polymerních fází a zároveň dochází k hydrataci 

cementu. Výsledkem tohoto procesu je tvorba matrice se síťovou strukturou prostoupenou 

polymerní cementovou hydratovanou fází, díky čemuž tato matrice pevně váže kamenivo. 

Důsledkem toho je, že pevnost a ostatní vlastnosti modifikované malty a betonu jsou zlepšeny 

v podstatě stejným způsobem jako u systémů modifikovaných latexem. [4] 
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1.3.5 Monomery 

Princip modifikace cementových kompozitů monomery je přibližně stejný jako 

u modifikací pomocí kapalných pryskyřic. U takovéto modifikace je smícháno značné množství 

monomerů s cementovou maltou a betonem a to jak polymeralizace, tak hydratace cementu 

nastávají ve stejnou dobu, v průběhu nebo po tuhnutí, a vyváří monolitickou matrici, která váže 

kamenivo. Obecně platí, že takovéto modifikace nebývají úspěšné kvůli špatným vlastnostem 

modifikovaných systémů. Důvodem jsou interference s hydratací cementu, degradace monomeru 

alkáliemi z cementů a obtíže při rovnoměrném rozptylování monomerů a ostatních složek při 

míchání. [4] 

 

1.4 Hydroxypropylmetyl celulóza (HPMC) 

Hydroxypropylmetyl celulóza patří mezi deriváty celulózy. Vyrábí se ve formě jemného 

prášku bílé barvy. Je hygroskopický, bez chuti a bez zápachu. Využití tohoto derivátu je velké, 

ale používá se především ve stavebnictví. Další využití můžeme nalézt v oblasti čisticích 

prostředků, kosmetiky, lékařství, zemědělství, textilním a chemickém průmyslu. 

 

1.5 Mechanismus tvorby polymercementové matrice 

Předpokládá se, že fáze matrice, která se sestává z cementového gelu a polymerních filmů, 

je obecně vytvářena jako pojivo podle zjednodušeného třístupňového modelu zobrazeného 

v obr. č. 2, jak navrhl ve své knize Handbook of Polymer-modified Concrete And Mortars 

Yoshihiko Ohama v roce 1995. [4]  

V roce 2002 prezentovala profesorka Anne Beeldens integrovaný model (Ohama-Beeldens-

Van Gemert) polymerem modifikované cementové malty. Tvorba polymerního filmu začíná 

ve chvíli, kdy dvě kapičky polymeru mají dostatečnou energii a překonají odpudivé síly pocházející 

z povrchově aktivních látek (tenzidů). Jinými slovy, pokud je teplota dostatečně vysoká, 

aby způsobila Brownův pohyb nebo pokud síly působící na kapalné fáze v okolí kapiček polymeru, 

jako například síly kapilární nebo síly vzniklé spotřebováváním vody při hydrataci cementu, pak se 

mohou dvě kapičky navzájem spojit a shlukováním vytvořit polymerní film. Tento proces může 

probíhat současně s mechanismem hydratace cementu i vysychání vzorku. Z tohoto důvodu je možné 

úplné nebo částečné zapouzdření cementových častic, čímž způsobí zpomalení hydratačního procesu. 

[5] 
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Obr. č. 2 Zjednodušený model tvorby polymer cementové matrice [4] 

 

Popis kroků hydratace polymercementové malty dle Anne Beeldens: 

1. KROK: Ihned po namíchání směsi jsou cementové a polymerní částice dispergovány ve 

vodě, viz obr. č. 3. Nejprve probíhá hydratace cementu, což má za následek tvorbu pórů 

s alkalickým roztokem. [5] 

 

Obr. č. 3 Krok 1. Ihned po smíchání, kamenivo, nezhydratované cementové částice, polymerní 

částice a směšovací voda – vytváří se malé jehličky ettringitu [5] 
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Obr. č. 4 Krok 2. Po smíchání reagují polymerní částice s cementovými částicemi a kamenivem. 

V případě uložení za suchých podmínek (nižší relativní vlhkost) bylo zjištěno, že dochází v omezené 

míře k flokulaci polymerních částic, ale nedochází ke koalescenci. [5] 

 

2. KROK: Jak je patrné z obr. č. 4, část polymerních částic se nedotýká částic cementových ani 

kameniva. Poměr polymeru a cementu určuje množství polymerů obsažených v roztoku pórů 

a na povrhu kameniva. Část polymerních částic může vytvořit souvislý film, který vzniká 

na povrchu cementových hydrátů, kde na něj působí síly vzniklé odběrem vody v důsledku 

hydratace. Tento polymerní film může částečně nebo zcela obalit cementové zrno, což má za 

následek zpomalení či dokonce úplné zastavené hydratace cementových zrn. [5] 

 

3. KROK: Tento krok se skládá z hydratace cementu, polymerní flokulace a možnosti 

koalescence polymeru, což vede ke tvorbě polymerního filmu, kterou můžeme vidět na 

obr. č. 5. Probíhající procesy závisí na podmínkách ošetřování. Pokud se jedná o suché 

ošetřování (při nižší relativní vlhkosti) je celková tvorba filmu zpomalena a vliv na vlastnosti 

čerstvé směsi je omezen. Při uložení ve vlhkém prostředí či ve vodě se v tomto kroku vytváří 

polymerní film, který ovlivňuje proces hydratace cementu i vývoj pevností v raném stáří 

vzorků. V objemu kapalné fáze jsou přítomny hydráty, které tvoří kombinovaný anorganický 

a organický produkt. Složky různých typů vzniklých produktů závisí na poměru polymeru 

a cementu. Některé polymerní části mohou být zahrnuty do produktů hydratace. [5] 

 

4. KROK: Poslední krok (viz obr. č. 6) zahrnuje další hydrataci a konečnou tvorbu filmu. Na 

cementových zrnech a mezi nimi vzniká souvislý polymerní film, když vysychá voda 

z pórového roztoku. Zbývající část polymeru, který je stále přítomen v disperzi, se soustředí 

v kapilárních pórech, na povrchu kameniva a převážně v polymer-cementové fázi. Je to právě 

tato část, která přispívá nejvíce k pružnosti a konečným pevnostním vlastnostem. Návaznost 
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polymerní fáze na pojivovou matrici je výraznější v případě vyššího poměru polymeru 

k cementu. Pokud je minimální filmotvorná teplota (MFT) polymerní disperze mnohem vyšší 

než teplota vytvrzování, tak se polymerní částice nemohou spojit do souvislého filmu, ale 

zůstávají jako shluky částic. [5] 

 

 

Obr. č. 5 Krok 3, probíhá hydratace cementu, začíná vznik polymerního filmu na určitých 

místech – polymerní částice se shlukují dohromady v souvislý film [5] 

 

 

Obr. č. 6 Poslední krok, hydratace cementu pokračuje, polymerní částice se shlukují v souvislý 

film – cementové je zhydratovaný [5] 

 

Integrovaný Beeldens-Ohama-Van Gemert model ilustruje vliv různých podmínek 

tvrdnutí. Optimální podmínky k vývoji pevností jsou mokré ošetřování následované suchým 

ošetřováním. Čím delší je vlhké ošetřovací období, tím bude vyšší konečná pevnost v ohybu, 

pokud je následováno ošetřováním při nižší relativní vlhkosti. To znamená, že nejprve probíhá 

hydratace cementu a v omezeném množství tvorba filmu. Proto polymerní částice zůstávají 

v pórovém roztoku a větší množství polymerních částic je připojeno k souvislému filmu, 

který vznikl v konečné fázi.  
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Je-li doba sušení započata v dřívější fázi procesu, tvorba filmu začíná dříve, tzn. před 

a současně s hydratací cementu, což vede k většímu množství zapouzdření cementových zrn, 

jakož i k začlenění polymerní fáze do hydratačních produktů vysrážených z pórových roztoků. 

[5] 
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2. Objemové změny 

U hydratujících silikátů ovlivňuje objemové změny rozsáhlé spektrum parametrů, 

které určují jejich typ, rozsáhlost a průběh v čase. Ve stavebním průmyslu má tato problematika 

velký význam z důvodu prodloužení trvanlivosti materiálu. Tyto změny často mohou za vznik 

nežádoucích vnitřních napětí, trhlin a tím i narušení jejich odolnosti vůči okolním vlivům. 

Rozdělit je můžeme na bobtnání a smrštění. K bobtnání dochází převážně při uložení 

silikátové hydratující směsi pod vodou či při uložení v prostředí s vysokou relativní vlhkostí.  

Z fyzikálního hlediska se objemové změny nejčastěji vyjadřují vzorcem vycházejícím 

z Hookova zákona 

 

𝜀 =
∆𝑙

𝑙0
 

kde ε je relativní délkové prodloužení, jenž se vypočítá jako poměr změny délky ∆𝑙 a původního 

rozměru 𝑙0. Jedná se o bezrozměrnou veličinu, kterou často vyjadřují procenta či promile. 

 

2.1 Smrštění 

Jedná se o zmenšení objemu, ke kterému může dojít působením chemických nebo 

fyzikálních vlivů či obou typů zároveň. Závisí také na fázi zrání betonu, jeho složení a na 

výměně vody mezi betonem a prostředím. 

 

Smrštění lze dále rozdělit dle Collepardiho: 

1. plastické smrštění, 

2. smrštění vysycháním, 

3. autogenní smrštění. [6] 
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2.1.1 Plastické smrštění 

 

Obr. č. 7 Smrštění cementové pasty, malty a betonu [6] 

 

Plastické smrštění, graficky zobrazené na obr. č. 7, ukazuje, že čím je menší podíl 

kameniva a cementové pasty, tím je výraznější smrštění v prvních 8 hodinách. Taktéž je výrazně 

ovlivněno vodním součinitelem. Nastává do 10 – 12 hodin po uložení a jen pokud je beton 

vystaven vlivu vzduchu s relativní vlhkostí pod 95 %, působení větru a vysoké teploty. [6] 

Collepardi uvádí: „V praxi může při určitých povětrnostních podmínkách (relativní 

vlhkost, vítr nebo průvan, vysoká teplota) dojít k odpařování vody z povrchu betonové 

konstrukce rychlejšímu než 1 kg (m2 ∙ hod)⁄ . Pak dochází k nebezpečí tvorby mikrotrhlin na 

povrchu vysychajícího betonu.“ [6] 
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Obr. č. 8. Vliv okolních podmínek na rychlost odpařování [6] 

 

Z grafu na obr. č. 8 je možno odečíst s příslušných podmínek rychlost vysychání a podle 

potřeby je upravit, aby se zabránilo tvorbě mikrotrhlin. 

 

2.1.2 Smrštění vysycháním 

Tento typ smrštění probíhá po celou dobu životnosti betonu, který je uložen v prostředí 

s relativní vlhkostí menší než 95 %. Vliv na něj má složení betonu, avšak nejvýrazněji jej 

ovlivňuje obsah kameniva. V betonech s hutnou kostrou tvořenou kamenivem je zabráněno 

smrštění od vysychání cementového tmele. Při použití superplastifikačních přísad jsme schopni 

zredukovat smrštění o více jak 5 %. Na druhou stranu při použití provzdušňovacích přísad 

smrštění narůstá. [6] 

1. Zvolte teplotu na ose teploty 

okolí a postupte na příslušnou RH 

křivku; 

2. Postupte doprava na přísl. 

teplotu betonu; 

3. Postupte dolů na přísl. rychlost 

větru; 

4. Postupte doleva a odečtěte přísl. 

rychlost odpařování 
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Ochrana betonů různými nátěry (epoxidy, akryláty) či keramickými obkladovými prvky 

taktéž dokáže redukovat smrštění. 

Parametrů ovlivňujících smrštění vysycháním je mnoho, např.:  

 RH prostředí, 

 doba vystavení prostředí s nízkým RH, 

 složení betonu, 

 tvaru betonových prvků, 

 množství výztuže. 

 

Obr. č. 9 Vliv relativní vlhkosti na délkové změny betonu [6] 

Pro srovnání předkládám rozdílný vliv prostředí s RH < 95 % a uložení pod vodou. Jak je 

patrné z grafu na obr. č 9, při uložení pod vodou sice nedochází ke smrštění, ale beton začíná 

bobtnat.  

Existují tři všeobecně přijímané teorie vysvětlující mechanismy na pozadí smrštění 

vysycháním: 

 

2.1.2.1 Teorie kapilárního napětí 

V roce 1929 přišel Freyssinet s teorií kapilárního napětí vysvětlující mechanismus 

smrštění vysycháním. Podle této teorie nejprve vysychají velké póry. Jejich vyprázdnění vede 

ke vzniku menisku v kapiláře a ten díky povrchovému napětí vyvíjí tlakovou sílu dovnitř hmoty, 

která způsobuje smrštění. Z Kelvinova a Laplaceova zákona vyplývá, že čím menší je poloměr 

pórů, tím větší je síla vytvořená meniskem. V cementových kompozitech je tento vztah platný 

pouze do poloměru 2,5 nm. Pod touto hodnotou již nedokáže vzniknout meniskus. Tato teorie 

bohužel dokáže vysvětlit smrštění vysychání za vlhkosti nad 45 %. Pro nižší hodnoty vlhkosti je 

třeba použít jiné mechanismy. [7] 
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2.1.2.2 Teorie rozpojovacího tlaku 

Za účelem vysvětlení mechanismů smrštění sušením demonstroval Powers, že voda mezi 

dvěma rovinnými plochami nemůže být volně absorbována, pokud je vzdálenost mezi těmito 

dvěma plochami menší než 3 nm. Voda mezi těmito povrchy (oblast bráněné adsorpce) je 

stlačována a je v rovnováze s vazebnými silami v C-S-H gelu. Při vysychání kapilár se 

v cementové matrici volná adsorbovaná voda přesouvá do kapilárních pórů. Tím se uvolňuje 

rozpojovací tlak mezi pevnými částicemi, což vede ke smrštění. [7] 

 

2.1.2.3 Teorie povrchového napětí 

Při vysychání cementové matrice narůstá volná povrchová energie C-S-H gelu, což vede 

k nárůstu hydrostatického tlaku na zrnitou fázi. To má za následek kontrakci materiálu, 

která je v celkové hmotě vnímána jako smrštění materiálu. Teorie povrchového napětí (Gibbs-

Binghamova teorie) vysvětluje smrštění probíhající při relativní vlhkosti 0 až 40 %, ale zejména 

při RH menší než 10 %. [7] 

 

2.1.3 Autogenní smrštění 

Autogenní smrštění je u betonů s vodním součinitelem nad 0,45 zanedbatelné 

(cca 50 μm/m za měsíc a 100 μm/m za 5 let), ale u betonů se součinitelem kolem 0,20 dosahuje 

hodnot až 700 μm/m. Tento jev se nazývá samovysychání a nastává během hydratace betonu 

s nízkým vodním součinitelem opatřeným ochranným filmem či fólií viz obr. č. 10. [6] 

 

Obr. č. 10 Vliv nepropustného povlaku na smrštění [6] 
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Dá se tomu zabránit vhodným ošetřováním vodou (viz obr. č. 11) a to první tři dny po 

odformování pro betony s vodním součinitelem pod 0,40 a s příměsí mikrosiliky. Pro 

vysokopevnostní betony na podlahy a mosty musí ošetřování začít hned po počátku tuhnutí. [6] 

 

Obr. č. 11 Vliv ošetřování vodou na smrštění [6] 

 

V průběhu hydratace cementu vznikají v matrici póry, které nejsou zaplněny vodou. 

Proto dochází k přesunu vody z kapilárních pórů do těchto nově vzniklých. Vznikají kvůli tomu 

menisky, které se snaží svými silami kapiláry uzavřít. To je příčinou smrštění od samovysychání. 

[5] 

 

Obr. č. 12 Srovnání sedání, bleedingu, chemického a autogenního smrštění [8] 
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3. Diagnostika objemových změn 

Z pohledu norem neexistuje možnost provádět měření objemových změn v počátečních 

fázích tuhnutí a tvrdnutí cementové směsi. Norma ČSN EN 13454-2+A1 provádí měření až po 

24 hodinách a nabytí pevnosti minimálně 2 N ∙ mm−2 a je určena pro pojiva pro výrobu potěrů 

na bázi síranových pojiv. Pro zkoušení cementu je zde norma ČSN EN 196-3 a pro hydraulicky 

se vytvrzující samonivelační stěrky v ČSN EN 13872. Zkušebními tělesy bývají hranoly 

o základě 100 nebo 150 mm. Pro síranová pojiva je to těleso v rozměrech 40×40×160 mm.  

Svoboda ve své práci rozdělil měřící metody podle vazby zkoumaného materiálu 

k měřícímu zařízení. Z tohoto hlediska dělíme metody: 

1. kontaktní metody - dochází k nezanedbatelnému mechanickému posouvání snímače nebo 

části měřícího zařízení, 

2. bezkontaktní metody – snímají se pohyby směsi bez jakéhokoli vlivu samotné měřící 

aparatury. [9] 

Bezkontaktní metody nejsou tolik rozšířené jako metody kontaktní, ale jejich měření 

objemových změn je přesnější a lze provádět od čerstvého stavu hmoty. Avšak pro dlouhodobé 

měření objemových změn běžných betonů jsou dostačující metody kontaktní. 

Prakticky neexistují dvě metody, jejichž výsledky bychom mohli porovnávat. Chyba 

každého typu měření je jiná a nejsou známy vztahy pro přepočet výsledků mezi jednotlivými 

metodami.  

 

3.1 Kontaktní metody měření 

3.1.1 Základní měřící pomůcky 

Mnohdy nepostradatelné a jednoduché zařízení pro měření rozměrů. V současnosti jsou 

již tyto přístroje opatřeny digitálním odečítáním. 

 Číselníkový úchylkoměr (přesnost od 0,01 do 0,001 mm) na obr. č. 13 

 Posuvné měřítko (přesnost od 0,1 do 0,01 mm) na obr. č. 14  

 

3.1.2 Trámečková metoda 

Jedná se o normovou metodu popsanou v normě ČSN EN 13454-2+A1. Pro měření se 

používají tělesa rozměrů 40×40×160 mm, která neobsahují kamenivo frakce větší než 8 mm. Na 

obr. č. 15 je popsán měřicí přístroj vhodný pro zkoušení těles s pevností v tlaku vyšší než 

2 N ∙ mm−2. 



22 

 

Podstatou je sledování délkových změn zvolených vzorků, které jsou po 24 hodinách 

odformovány a umístěny do dilatometru. Měření se provádí po 1, 3, 7, 14, 28 dnech hydratace.  

 

Obr. č. 13 Číselníkový úchylkoměr KINEX s přesností 0,001 mm [10] 

 

Obr. č. 14 Posuvné měřítko KINEX s přesností 0,01 mm [10] 

 

Obr. č. 15 Měřící zařízení s úchylkoměrem dle normy ČSN EN 13454-2+A1 [11] 
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3.1.3 Strunový tenzometr 

Principem měření je určení frekvence vlastních kmitů ocelové struny předpjaté mezi 

dvěma trny na určené měrné délce. Po osazení je struna rozkmitána silovým impulzem 

vyvolaným krátkým proudovým pulsem do cívky, která je umístěny ve středu rozpětí struny. 

Následně je přepojeno vedení od cívky (cívka tvoří funkci indukčního snímače). Tlumené kmity 

struny indukují v cívce napětí o shodném kmitočtu, který je v měřícím obvodu aparatury 

vyhodnocen jako perioda T [µs] nebo frekvence f [Hz]. Výsledná frekvence tedy závisí na délce 

struny, modulu pružnosti, měrné hmotnosti, napětí, deformaci struny a také na tepelné 

roztažnosti struny (αs = 11 ∙ 10−6 K−1). V praxi se tedy strunové tenzometry chrání pouzdry. 

[12] 

 

3.1.4 Smršťovací žlab 

 

Obr. č. 16 Schéma smršťovacího žlabu[13] 

Jde o nenormovou metodu, která ale navazuje v oblasti měření smrštění ztvrdlého betonu 

na normu ČSN 73 1320.  Základním zkušebním tělesem pro stanovení smrštění (nabývání) 

v raném stádiu tuhnutí a tvrdnutí betonu je vzorek uložený ve zkušebním žlabu schematicky 

vyobrazeném na obr. č. 16. Vnitřní stěny žlabu jsou opatřeny neoprenovou folií za účelem 

minimalizace tření betonu o stěny formy. Posuvné čelo je v základní poloze zajištěno kolíkem, 

který je po nabytí dostatečné pevnosti vzorku nahrazen indukčním dilatometrem snímajícím 

horizontální pohyb směsi.  

Měření pomocí této metody lze provádět až po částečném zatuhnutí směsi. Je to proto, 

že je při naplnění formy pohyblivé čelo vytlačováno hydrostatickým tlakem ven. Z toho důvodu 

musí být drženo do doby, než směs zatuhne. [13] 
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3.1.5 Tensograf TGF-02 

Tensograf TGF-02 je unikátní přístroj určený pro měření reologických vlastností 

podlahových systémů a taktéž vlastností potěrových materiálů od nalité čerstvé hmoty po její 

vyzrálý stav. Zkušební zařízení měří hodnotu napjatosti zjištěním velikosti síly potřebné k tomu, 

aby relativní podélná deformace měřeného zkušebního tělesa vzhledem k přístroji zůstala 

nulová.  

Zařízení je vhodné pro zjišťování napjatosti licích a stěrkových syntetických 

(např. epoxidových, polyuretanových) podlahovin, silikátových litých samonivelačních 

a vyrovnávacích potěrů, polymerbetonů s pojivy na bázi vodných disperzí polymerů (Epocem, 

Ucrete). 

Tento přístroj byl použit při praktickém měření, proto je podrobněji popsán v samostatné 

kapitole. 

 

3.2 Bezkontaktní metody měření 

3.2.1 Dvoupaprsková laserová dilatometrie 

Tento způsob měření byl vyvinut pro zkoumání dynamiky raného smršťování a rozpínání 

pomocí dvou laserových jednotek umístěných ve vodorovném směru.  Zařízení umožňuje 

zkoumat různé druhy směsí a jejich odolnost na různé fáze smršťování a rozpínání - jmenovitě 

plastického smršťování, rozpínání anebo smrštění vysoušením. Lze jím taktéž zaznamenávat vliv 

vlhkosti a teploty na smrštění (rozpínání). [14] 

 

Obr. č. 17 Schéma dvoupaprskového dilatometru[14] 

 

3.2.2 Metoda kužele 

Tato metoda snímá pomocí laseru vzdálenost reflexního terče volně uloženého na čerstvé 

směsi. Způsob měření je navržen tak, že neexistuje žádné mechanické spojení mezi vzorkem 

a snímačem a díky tomu není měření nijak zkreslováno.  
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Vzorek lze začít měřit v čerstvém stavu ihned po naplnění kužele a provádět měření i po 

zatvrdnutí směsi. Vzhledem k objemu 349 cm
3
 je toto zařízení vhodné spíše pro pasty. Výstupem 

měření je změna výšky hladiny směsi, která se dá vzhledem ke tvaru nádoby přepočítat 

na změnu objemu. [14] 

 

Obr. č. 18 Smršťovací kužel vyráběný firmou Schleibinger [14] 
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4. Tensograf TGF-02 

Tensograf TGF-02 je přístroj určený pro měření reologických vlastností podlahových 

systémů, tj. vztah mezi napětím a deformací. Díky možnosti vytvoření zkušebního vzorku přímo 

v přístroji jsme schopni tyto vlastnosti sledovat v průběhu zrání materiálu. 

Tento přístroj měří hodnotu napjatosti prostřednictvím velikosti síly potřebné k tomu, 

aby relativní podélná deformace měřeného zkušebního tělesa zůstala vzhledem k přístroji 

nulová. Díky relativně malým rozměrům lze tensograf umístit do klimatizační komory, kde jsme 

poté schopni určovat hodnoty napjatosti při různých teplotách. [15] 

Na obr. č. 19 je schematicky zakreslena konstrukce přístroje. Přístroj se skládá: 

1. nosná konstrukce přístroje, 

2. rozebíratelné drážky pro uchycení měřeného zkušebního tělesa, 

3. pohyblivé čelisti, do kterých je umístěn jeden konec zkušebního tělesa, 

4. ložiska zajišťující posuv čelisti horizontálně ve směru osy, 

5. měřené zkušební těleso, 

6. základní ocelová deska, 

7. prostor pro vyjímatelný distanční teflonový výškově stavitelný hranolek o délce 150 mm, 

8. čidlo induktivního snímače deformace, 

9. induktivního snímač deformace (LVDT), 

10. kloub spojující posuvnou čelist s tenzometrickým snímačem síly, 

11. tenzometrický snímač síly, 

12. elektromotor pro motorické otáčení pohybového šroubu, 

13. ozubený řemen pro převod točivého momentu z elektromotoru na pohybový šroub, 

14. pohybový šroub pro posun siloměrného zařízení. 

Dvě bočnice pro zhotovení zkušebního tělesa, které nejsou na schématu zakresleny, jsou 

odnímatelné. Jako základní měrnou zkušební délku bylo zvoleno 240 mm, při čemž se indikátor 

posunu při této vzdálenosti nastaví do nulové polohy. Šířka přístroje a tím i zkušebních těles 

je 150 mm. Siloměr má rozsah do ± 10 kN s přesností 0,001 kN. Induktivní snímač deformace 

je v rozsahu ± 10 mm s přesností 0,001 mm. Pro vyrovnání do vodorovné polohy má zařízení tři 

rektifikační šrouby. [15] 
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Obr. č. 19 Schématické znázornění TGF-02 [15] 

 

Otáčení pohybového šroubu je řízené elektromotorem MAXON, u kterého můžeme 

přesně řídit rychlost otáčení, počet otáček a pootočení motoru o určený úhel. Součástí je také 

teploměr pro měření okolí a přístroje s přesností 0,1 °C. 

Teplotní rozsah přístroje je od -20 °C do +85 °C. Pro zobrazování výsledků je přístroj 

opatřen zobrazovací jednotkou na bázi průmyslového počítače s dotykovým displejem. Uživatel 

zadá typ zkoušky a její parametry a počítač se sám stará o správné provedení zkoušky. Průběžné 

i celkové výsledky můžeme sledovat na displeji a případně měnit parametry, přerušit zkoušku 

či si nastavit upozornění přes SMS. [15] 

 

Mikropočítač obsahuje programy pro základní typy zkoušek: 

1. ekvidistantní režim – délka vzorku zůstává po dobu zkoušky konstantní a pomocí 

elektromotoru a pohybového šroubu se kompenzuje smršťovací, resp. rozpínavé síly 

zkoumaného vzorku a všechny veličiny zaznamenává v časových intervalech určených 

metodickým postupem, 

2. měření modulu pružnosti v tahu (tlaku) – regulátor lineárně zvyšuje zatěžovací sílu a měří 

odpovídající deformaci vzorku, 

3. měření dilatačních vlastností vzorku nebo zvolených deformací – měříme rozpínání 

a smrštění v průběhu vytvrzování, teplotních a vlhkostních změn. [15] 
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Tab. č. 1 Rozsahy a rozměry měřených veličin 

Měřená veličina Rozsah Efektivní rozlišení 

poloha ± 10,000 mm ± 0,0001 mm 

deformace ± 41,677 ‰ ± 0,0004 ‰ 

tah / tlak ± 10,000 kN 0,1 N 

teplota -20°C do 85°C 0,1°C 

 

Rozměry zkušebních těles jsou určeny rozměry zkušební části přístroje, které jsou 240 

mm délka a 150 mm šířka. Výška tělesa bývá určená podle typu zkoušené hmoty. Pro licí 

a stěrkové syntetické podlahoviny 2 – 5 mm, polymercementové maltové a betonové 

podlahoviny 5–15 mm a silikátové typy 5 – 25 mm. Zkušební těleso se vytváří přímo ve 

zkušebním přístroji s pomocí odnímatelných bočnic. Posuvná čelist se nastaví předem do 

základní nulové polohy a zafixuje se dotažením šroubů bočnic. Mezeru mezi pohyblivou čelistí 

a základní ocelovou deskou zaplníme teflonovým hranolem. Veškeré plochy, které přijdou do 

styku s hmotou vzorku, se opatří vhodnou separační vrstvou. [15] 

Přístroj je schopen měřit nejprve napjatost σs od objemových změn (smršťování) jako 

funkci času t, přičemž toto měření probíhá u syntetických podlahovin a cementových 

rychletvrdnoucích litých hmot 7 – 14 dní, případně 1 měsíc. Poté je možno určit zbytkové 

smrštění εs
z odečtením posuvu pohyblivé čelisti. Toto smrštění je také funkcí času a standardně je 

zjišťováno do 60 min nebo i déle do ustálení cementové hmoty. Po zjištění hodnoty zbytkového 

smrštění se zkušební těleso opět uvede do nulového počátečního stavu pohyblivé čelisti (ε = 0). 

Před prováděním dalších měření se nulový stav udržuje minimálně tak dlouho, jak trvalo 

uvolnění. [15] 

Přístrojem je možno určit ve zvoleném stáří vzorku napjatost podlahoviny při zvoleném 

protažení v intervalu ε = 1 ∙ 10−3 − 2 ∙ 10−3 až 4 ∙ 10−3 (u tvrdých hmot nebo za nižší teploty 

0,5 ∙ 10−3 až 0,25 ∙ 10−3). Zjišťujeme tak relaxační sečnový modul pružnosti ER jako funkci 

času z hodnot napjatosti σs+E. Při zkoušce modulu pružnosti je nutno volit (hlavně 

u cementových hmot) velmi malé deformace (v omezeném časovém intervalu), které nezpůsobí 

nevratné změny zkušebních těles. Dále je díky přenosnosti přístroje možno určit v klimatizačních 

komorách napjatost od teplotních změn. Toto měření probíhá v intervalu od -20°C do 85°C. 

Teplotní odolnost přístroje je 85°C. [15] 
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Obr. č. 20 Základní metodika TGF [15] 

 

Na obr. č. 20 je vykresleno schéma vzorového průběhu zkoušení tělesa zhotoveného 

v přístroji z podlahovinové hmoty, podlahovinového systému několika různých vrstev či jiné 

hmoty na etapy I. – VII. [15] 

I. etapa je zjištění napjatosti σs od objemových změn, kterým je zabráněno v uskutečnění. 

σs = f(t) – napjatost je funkcí času, poměrnou deformaci udržujeme na hodnotě ε = 0 a po 

ukončení je konečnou hodnotou σs(14D) = σs I. [15] 

II. etapa je zjištění zbytkového smrštění εs
z při teplotě +20°C jako funkci času,  σs = 0 – 

uvolnění napjatosti. Určujeme hodnotu „okamžitého“ uvolnění (asi 30 s od počátku uvolňování) 

označenéεs
z(0)  a po 60 minutách označené εs

z(60) (případně později, zejména u cementových 

hmot). Po určení hodnoty εs
z(60) nastavíme čelisti do výchozí nulové polohy a necháme 

napjatost ustálit 60 či více minut. [15] 

III. etapa je zjištění relaxačního modulu pružnosti v tahu ER. Zkušební těleso je nataženo 

o zvolenou deformaci ε s označením A1 (hodnota 1‰ (2‰)) a určuje se potřebné navýšení 

napjatosti k určení relaxačního modulu pružnosti v tahu ER, napjatost s označením σs+E jako 

funkce času. [15] 

Určíme okamžitou napjatost po natažení ε = A1 označenou σs+E(0) A1 a do 60 minut 

hodnotu σs+E(60) A1 = σs+E(60) 1‰. Po ustálení hodnoty na této deformaci se deformace 
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ε = A1 uvolní na výchozí hodnotu ε = 0 a napjatost σs(0) se sleduje 60 minut do ustálení 

σs(60) = σs III. σs III je navrácení do hlavního grafu průběhu napjatosti σs a její hodnota by se 

měla blížit výchozí hodnotě σs I. [15] 

III. etapou uzavíráme standardní zjištění za teploty +20°C. Touto etapou můžeme ukončit 

základní zjištění nebo je možno pokračovat v měření napjatosti od objemových změn za 

snížených teplot při -20°C, které je vykresleno v etapách V. a VI. 

IV. Etapa je přechod na teplotu -20°C, V. etapa určuje stejně jako etapa II. zbytkové 

smrštění a VI. etapa odpovídá III. etapě při změněné teplotě. Z rozdílu zbytkového smrštění při 

teplotě +20°C a zbytkového smrštění při teplotě -20°C lze určit průměrný relativní koeficient 

délkové teplotní roztažnosti v intervalu (+20, -20°C). VII. etapa je přechod na výchozí normální 

teplotu +20°C. [15] 
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5. PRAKTICKÁ ČÁST 

V experimentální části bylo provedeno měření objemových změn přístrojem Tensograf 

TGF-02. Srovnávány byly tři směsi připravené dle navrženého složení a způsobu míchání. První 

směsí byla cementová malta bez přidaných příměsí. Druhá směs obsahovala přídavek 

kopolymeru EVA a třetí směs obsahovala navíc HPMC (hydroxypropylmethyl celulóza). 

 

5.1 Složení navržených receptur 

V první receptuře bylo použito složení cementu, křemenného písku, vápencové drti 

(obchodní název Carolith) a vody. Další směs měla totožné složení jako první receptura, ale lišila 

se přídavkem redispergovatelného prášku kopolymeru EVA (obchodní název Vinnapas 5044 N) 

v dávce 2 % z hmotnosti suché směsi. Poslední receptura byla stejného složení jako receptura 

druhá, avšak navíc obsahovala HPMC v dávce 0,1 % z hmotnosti suché směsi. Přesné složení 

jednotlivých směsí je podrobněji uvedeno v tab. č. 2. 

 

Tab. č. 2 Označení a složení jednotlivých směsí 

Název směsi Označení vzorku Složení směsi Dávkované množství [g] 

PM A 

Cement CEM I 42,5 R 350 

Křemenný písek 230 

Mletý vápenec 420 

Voda 210 

PMM 1 B 

Cement CEM I 42,5 R 350 

Křemenný písek 230 

Mletý vápenec 420 

Voda 210 

Vinnapas 5044 N 20 

PMM 2 C 

Cement CEM I 42,5 R 350 

Křemenný písek 230 

Mletý vápenec 420 

Voda 210 

Vinnapas 5044 N 20 

HPMC 1 
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5.2 Charakteristiky vstupních surovin  

5.2.1 Cement CEM I 42,5 R 

Cement, který byl použit na výrobu zkušebních vzorků, byl pevnostní třídy 42,5 MPa 

s rychlým nárůstem pevností. Jedná se o portlandský cement vyráběný v závodu Mokrá 

(Heidelberg Cement Group) a skladován byl v pytlích. Obsah slínku je deklarován výrobcem na 

95 %. V tabulkách č. 3 a 4 jsou fyzikální a mechanické vlastnosti převzaty z technického listu 

výrobku.  

Tab. č. 3 Mechanické vlastnosti cementu [16] 

Mechanické vlastnosti Počet dní Průměrná hodnota Metoda 

Pevnost v tlaku [MPa] 

1 14 

EN 196-1 

2 29 

7 51 

28 61 

Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

1 4 

2 6 

7 8 

28 9 

 

Tab. č. 4 Fyzikální vlastnosti cementu [16] 

Fyzikální vlastnosti  Průměrná hodnota Metoda / poznámka 

Normální konzistence [%]  27,7 

EN 196-3 Počátek tuhnutí [min]  201 

Konec tuhnutí [min]  264 

Objemová stálost [mm]  0,8 
EN 196-3, 

Le Chatelier 

Měrný povrch [m
2
·kg

-1
]  381 EN 196-3, Blaine 

Hydratační teplo [J·g
-1

] 7 dní 310 EN 196-8 

 

5.2.2 Křemenný písek 

Byl použit technický křemenný písek TP 10/40 z produkce společnosti Sklopísek Střeleč, 

a.s., která dodává křemenný písek vysoké čistoty jako základní surovinu pro výrobu skla, pro 

slévárenský a stavební průmysl. Jedná se o upravenou přírodní surovinu s vysokou chemickou 

čistotou. Chemické složení je uvedeno v tab. č. 5 a křivka zrnitosti na grafu č. 1. 
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Tab. č. 5 Chemické složení křemenného písku. 

Chemické složení křemenného písku [%] 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 CaO MgO K2O Na2O 

99,2 0,18 0,03 0,02 0,002 0,02 0,006 0,001 

 

 

Graf č. 1 Křivka zrnitosti křemenného písku 

 

 

Graf č. 2 Křivka zrnitosti mletého vápence 
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5.2.3 Mletý vápenec 

Zvolený byl mletý vápenec s obchodním označením Carolith pocházející od firmy 

Omya a. s. vyráběný mletím vysokoprocentního vápence. Tento vápenec tvoří CaCO3 

(min. 97,5 %) a MgCO3 (max. 0,8 %). Křivka zrnitosti je vykreslena na grafu č. 2. 

 

5.2.4 Voda 

Voda použitá na výrobu zkušebních vzorků byla z veřejného vodovodu 

 

5.2.5 VINNAPAS® 5044 N 

VINNAPAS® 5044 N je obchodní název německé firmy Wacker Chemie AG pro 

redispergovatelný prášek kopolymeru etylenu a vinylacetátu. 

 

Tab. č. 6 Vlastnosti VINNAPAS® 5044 N dle technického listu [17] 

Vlastnost Hodnosta Metoda 

Objemová hmotnost 400,0 – 550,0 kg·m
-3

 DIN EN ISO 60 

Velikost částic max. 4,0 % přes 400 μm DIN EN ISO 4610 

Obsah popelu max. 12,0 % Specifická metoda 

Obsah pevných látek min. 98,0 % DIN EN ISO 3251 

 

5.2.6 HPMC (Hydroxypropylmethyl celulóza) 

Použitým éterem celulózy byla konkrétně hydroxypropylmethyl celulóza pod označením 

Walocel od výrobce The Dow Chemical Company. 

 

5.3 Použité metody měření 

5.3.1 Stanovení počátku a doby tuhnutí 

První zkouškou provedenou na směsích bylo stanovení počátku a konce doby tuhnutí 

automatickým přístrojem VICAMATIC 2 (obr. č. 21) dle normy ČSN EN 196-3. Přístroj měřil 

v desetiminutových intervalech hloubku průniku jehly do směsi. Norma udává, že počátkem 

tuhnutí se rozumí doba, která uplyne od styku cementu s vodou (nulový čas) až do okamžiku, 

kdy vzdálenost mezi jehlou a destičkou činí (6±3) mm. Konec tuhnutí je doba, která uplynula od 

styku cementu s vodou (nulový čas) po okamžik, kdy jehla pronikla do zatvrdlé cementové kaše 
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jen do hloubky 0,5 mm. Výsledkem pro počátek je čas s přesností na 5 minut a pro konec 

s přesností na 15 minut.  

 

Obr. č 21 Přístroj VICAMATIC 2 

ve výzkumném centru AdMaS [autor] 

 

Obr. č 22 Sada zkušebních trámečků [autor] 

 

5.3.2 Měření tráměčků a pevnosti 

Pro orientační výsledky byla navržena metoda měření normových trámečků 

40×40×160 mm (obr. č. 22). Měření bylo prováděno posuvným měřítkem firmy Schut. 

Pro měření byly zhotoveny z každé směsi tři trámečky a na každém prováděny odečty hodnot 

denně po dobu 21 dní na třech předem označených místech. Výsledkem je poměrné délkové 

smrštění s přesností 0,01 %. 

Dále byly trámečky využity při určení objemové hmotnosti ztvrdlé směsi, pevností 

v tlaku a tahu za ohybu po 28 dnech (ČSN EN 1015-11).  

 

5.3.3 Tensograf TGF-02 

Tato zkouška je zařazena mezi kontaktní metody. Jedná se o přístroj od firmy COMING 

PLUS a.s. umožňující provádět měření testované směsi ihned po nalití. Zařízení měří hodnotu 

napjatosti zjištěním velikosti síly potřebné k tomu, aby relativní podélná deformace měřeného 

zkušebního tělesa vzhledem k přístroji zůstala nulová. Při přepnutí do režimu konstantního 

napětí je zvoleno nulové napětí a Tensograf měří délkovou změnu. Veškeré výsledky jsou 

zaznamenány mikropočítačem přístroje. [18] 
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Rozměry zkušebního tělesa jsou určeny tvarem přístroje tj. délka 240 mm a šířka 

150 mm. Výška se odvíjí od množství testované směsi a v našem případě se pohybovala 

v rozmezí 20 – 25 mm. Přístroj byl nastaven do nulové polohy, forma opatřena separační vrstvou 

a naplněna připravenou čerstvou směsí, která byla uhlazena špachtlí. Poté byl spuštěn režim 

konstantní délky, jehož výstupem bylo napětí při nulové deformaci. Tento režim byl ukončen po 

zvoleném čase. Pro vzorek A byl tento čas zvolen podle počátku tuhnutí a pro vzorky B a C byl 

zvolen 1 den. Následně byl spuštěn režim konstantního napětí, který je určen pro měření délkové 

změny. Délka trvání tohoto měření byla zvolena v závislosti na chování vzorku. To znamená, 

že měření probíhalo buď do porušení vzorku, anebo, jak bylo zvoleno u vzorku C, do stejného 

času, jako byl nejdelší čas, kdy došlo k porušení u předchozích vzorků. Výstupem této části 

měření je závislost deformace v ‰ na čase v hodinách. 

Výhodou tohoto způsobu zkoušení je fakt, že lze provádět měření smrštění či expanzi již 

na čerstvé směsi. Metodu je možno využít jak pro cementové směsi, tak například pro epoxidové 

pryskyřice. 

 

5.4 Vyhodnocení 

5.4.1 Stanovení počátku a doby tuhnutí 

Provedením zkoušky na automatickém vicatově přístroji byly získány hodnoty, díky nimž 

bylo možno určit vliv příměsí na fyzikální vlastnosti maltové směsi. Získané hodnoty jsou 

sepsány v tab. č. 7. 

Tab. č. 7 Naměřené hodnoty počátku a doby tuhnutí 

Označení směsi Počátek tuhnutí [min] Doba tuhnutí [min] 

A 300 450 

B 365 435 

C 560 645 

Směs A, která byla bez příměsí, dosáhla dle očekávání hodnoty nejnižších hodnot jak pro 

počátek, tak i pro dobu tuhnutí. Vzorek B s kopolymerem EVA měl počátek tuhnutí oddálen 

o 65 minut oproti vzorku A. Naopak doba tuhnutí byla zkrácena o 15 minut. U směsi C se obě 

hodnoty výrazně lišily od obou předchozích směsí. Při porovnání se směsí bez příměsí je vidět, 

že oba údaje mají téměř dvojnásobnou hodnotu. Již během míchání bylo patrné, že celulóza 

navázala vodu a tím zpomalila proces hydratace. 
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5.4.2 Stanovení pevnosti 

V tab. č. 8 jsou vypsány hodnoty deformace vypočtené z měření prováděných posuvným 

měřítkem po dobu 21 dní na třech sadách trámečků. Graf č. 1 znázorňuje závislost deformace na 

čase a srovnání všech vzorků. 

Tab. č. 8 Vypočtené hodnoty deformace 

Stáří 

vzorku 

[den] 

Deformace [%] 
Měření 

[den] 

Deformace [%] 

A B C A B C 

1 0,00 0,00 0,00 12 -0,16 -0,17 -0,24 

2 -0,06 -0,04 -0,06 13 -0,17 -0,19 -0,25 

3 -0,07 -0,05 -0,08 14 -0,17 -0,20 -0,25 

4 -0,09 -0,07 -0,10 15 -0,18 -0,22 -0,27 

5 -0,11 -0,08 -0,14 16 -0,18 -0,24 -0,28 

6 -0,12 -0,09 -0,16 17 -0,20 -0,25 -0,28 

7 -0,13 -0,10 -0,19 18 -0,21 -0,25 -0,28 

8 -0,14 -0,11 -0,20 19 -0,22 -0,25 -0,29 

9 -0,14 -0,13 -0,20 20 -0,25 -0,25 -0,29 

10 -0,15 -0,15 -0,21 21 -0,27 -0,26 -0,29 

11 -0,15 -0,17 -0,22  

 

 

Graf č. 3 Závislost deformace na čase 

 

-0.30%

-0.25%

-0.20%

-0.15%

-0.10%

-0.05%

0.00%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D
ef

o
rm

a
ce

 [
%

] 

Čas [dny] 

Závislost deformace na čase 

Směs A Směs B Směs C



38 

 

Největší smrštění bylo dle naměřených hodnot zjištěno u směsi obsahující navíc 

kopolymer EVA a celulózu (vzorek C). Vzorky A a B dosáhly na konci měření velmi podobných 

hodnot, avšak jejich průběh nejprve naznačoval menší deformaci u vzorku s kopolymerem EVA 

(vzorek B). Směs A (bez příměsí) se nejprve deformoval úměrně, ale okolo 9 dne měření nastalo 

zpomalení nárůstu. Poté již deformace narůstala pozvolněji. 

Dále byly tráměčky využity při určení objemové hmotnosti. Stanovení proběhlo dle 

normy ČSN EN 1015-10. Nejdříve se stanovil objem a poté se těleso zvážilo. Objemová 

hmotnost se vypočítala ze vzorce:  

𝜌 =
𝑚

𝑉
 

Kde m je hmotnost vzorku v kg a V jeho objem v m
3
. Výsledky těchto výpočtů jsou 

uvedeny v následující tab. č. 9. 

 

Tab. č. 9 Výsledky stanovení objemové hmotnosti 

Označení vzorku A B C 

Objemová hmotnost [kg·m
-3

] 2030 1730 1410 

 

Z tabulky je patrné, že přísady způsobily snížení objemové hmotnosti. Nejvíce se tento 

jev projevil u směsi s přídavkem kopolymeru EVA a celulózy. Pokles vůči směsi A (bez přísad) 

byl 31 %. U směsi B (přísada EVA) došlo ke snížení objemové hmotnosti o 15 % oproti 

referenční směsi. 

Poslední zkouškou na této sadě zkušebních těles bylo určení pevnosti v tahu za ohybu 

a tlaku po 28 dnech. Tab. č. 10 obsahuje vypočítané pevnosti z naměřených hodnot. Pevnosti 

jsou dále srovnány v grafu č. 2 a grafu č. 3. 

 

Tab. č. 10 Výsledky stanovení pevností 

Označení vzorku Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu za ohybu [MPa] 

A 28,8 8,0 

B 23,3 9,6 

C 11,4 5,7 
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Graf č. 4 Srovnání pevností v tlaku a tahu za ohybu 

 

5.4.3 Tensograf TGF-02 

Z důvodu, že přístroj zaznamenával údaje v rámci desítek sekund a poté minut, bylo 

získáno touto metodou obrovské množství dat. Z tohoto množství dat jsou uvedeny v tab. č. 11 

pouze vybrané hodnoty všech tří směsí v rámci dní. Na grafech č. 3, 5, 7 a 9 jsou zaznamenány 

závislosti napětí na čase naměřená. Grafy č. 4, 6, 8, 10 uvádějí závislost deformace na čase. 

 

 

Obr. č. 23 Tensograf TGF-02 po spuštění měření směsi A 
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Tab. č. 11 Naměřené hodnoty přístrojem Tensograf TGF-02 

Stáří vzorku [den] 

Deformace [‰] 

A B C 

1 0.0000 0.0000 0.0000 

2 -0.1367 0.0611 0.0798 

3 -0.1375 0.0813 0.1140 

4 -0.1375 0.0461 0.0819 

5 -0.1375 -0.0125 -0.0321 

6 -0.1375 -0.0849 -0.1310 

7 -0.1375 -0.1405 -0.1989 

8 -0.1375 -0.2121 -0.2522 

9 - -0.2688 -0.2926 

10 - -0.3215 -0.3219 

11 - -0.3712 -0.3447 

12 - -0.4206 -0.3594 

13 - -0.4741 -0.3595 

14 - -0.5303 -0.3595 

15 - -0.5782 -0.3595 

16 - -0.6247 -0.3595 

17 - -0.6631 -0.3595 

18 - -0.6962 -0.3595 

19 - -0.7336 -0.3595 

20 - -0.7454 -0.3595 

21 - -0.7454 -0.3595 
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Graf č. 3 Závislost napětí na čase směsi A (předčasné porušení vzorku) 

 

 

Graf č. 4 Závislost deformace na čase směsi A (předčasné porušení vzorku) 

 

Grafy č. 3 a 4 představují měření prvního vzorku ze směsi A. Toto měření bylo předčasně 

ukončeno z důvodu porušení vzorku nejspíše proto, že byl použit špatný cement (dlouho 

otevřené balení), nedostatečně vymazaná forma a malá výška vzorku (tj. 17,19 mm). Vzorek se 

tedy při přechodu mezi režimy nepodařilo správně uvolnit a při odebrání dna formy došlo k jeho 

porušení. 
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Obr. č. 24 Předčasně porušení vzorek směsi A [autor] 

 

 

Graf č. 5 Závislost napětí na čase směsi A (bez přísad) 
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Graf č. 6 Závislost deformace na čase směsi A (bez přísad) 

 

Napětí u směsi A (výška 21,19 mm) bylo pozvolné a oproti ostatním směsím nebylo tak 

vysoké. Deformace tohoto vzorku dosáhla svého maxima během 8 hodin a po dosažení 24 hodin 

se ustálila. I přes ustálení vzorku po 7 dnech došlo k porušení. 

 

 

Obr. č. 25 Vzorek směsi A po ukončení měření (144 hodin) [autor] 
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Graf č. 7 Závislost napětí na čase směsi B (EVA) 

 

 

Graf č. 8 Závislost deformace na čase směsi B (EVA) 

 

U vzorku B (výška 24,16 mm) mělo napětí rychlý náběh během tuhnutí a po asi 

4 hodinách začalo pozvolna klesat. Po 20 hodinách od namíchání dosáhl pokles napětí lokálního 

minima a opět začalo narůstat. Deformace vzorku ze směsi B se zpočátku snižovala a po 

4 hodinách dosáhla svého lokálního minima. Následně začala narůstat a po 18 hodinách opět 

klesat. Toto klesání bylo téměř lineární a konstantní deformace dosáhlo po 438 hodinách. Na této 

hodnotě vydržel vzorek dalších 40 hodin a poté došlo k jeho porušení. 
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Obr. č. 26 Vzorek směsi B po ukončení měření (478 hodin) [autor] 

 

 

Graf č. 9 Závislost napětí na čase směsi C (EVA+HPMC) 
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Graf č. 10 Závislost deformace na čase směsi C (EVA+HPMC) 

 

Napětí poslední směsi (označení C a výška 23,92 mm) se chovalo velice podobně, jako 

tomu bylo u směsi B, ale jeho nárůst a následný pokles byly pozvolnější. Deformace probíhala 

podobně jako u předchozí směsi, ale její průběh byl plynulejší a konstantní deformace dosáhl 

vzorek po 264 hodinách. U tohoto vzorku již k porušení nedošlo. 

 

 

Obr. č. 27 Vzorek směsi C po ukončení měření (576 hodin) [autor] 
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Graf č. 11 Srovnání závislostí deformací všech směsí na čase 

 

V grafu č. 11 je provedeno srovnání průběhů deformací jednotlivých směsí. Je zde patrná 

podobnost mezi směsí B a C, kde průběh je zpočátku podobný. Obě směsi nejdříve nabývaly 

objemu a poté se smršťovaly. Oproti tomu směs A se spíše smršťovala. 

  

5.5 Shrnutí výsledků 

Experimentálně bylo provedeno sledování objemových změn malt zadaného složení. 

Sledování bylo provedeno primárně pomocí Tensografu TGF-02 a jako doplňková metoda bylo 

zvoleno měření posuvným měřítkem. Obě tyto metody se řadí mezi metody kontaktní, 

ale v jejich přesnosti je markantní rozdíl. Zatímco Tensograf TGF-02 pracuje s přesností 

0,0001 ‰, posuvné měřítko jen s přesností 0,01 %.  

U první malty (bez přísad) bylo naměřeno menší smrštění než u ostatních směsí, ale při 

pevném uložení došlo k porušení již po 7 dnech. Druhá malta, tj. s polymerní přísadou EVA 

v množství 2 % z hmotnosti suchých složek a třetí malta, tj. stejné složení jako druhá směs 

s navíc přidaným éterem celulózy v množství 0,1 % z hmotnosti suchých složek, se chovaly 

velmi podobně, avšak směs s celulózou se po 11 dnech přestala dále smršťovat, zatímco směs 

bez celulózy se smršťovala, až došlo k porušení. Lze to zdůvodnit tím, že během míchání 

celulóza na sebe navázala vodu, čímž zpomalila hydrataci cementu. 
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U směsí s přísadami došlo ke snížení pevnosti v tlaku, což bylo předpokládáno ze snížení 

objemových hmotností. Jak výrobce deklaroval, přidáním redispergovatelného prášku EVA 

narostla pevnost v tahu za ohybu, ale po přidání éteru celulózy je její hodnota nižší než u čisté 

maltové směsi. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo studium objemových změn polymery modifikovaných malt 

a ověření zda použitý zkušební přístroj lze používat pro optimalizace složení těchto malt. 

S využitím tuzemské a zahraniční literatury byla provedena rešerše této problematiky. 

Teoretická část popisovala polymery modifikované malty a jejich zatřídění do kompozitů 

využívajících polymerní látky. Bylo popsáno rozdělení těchto kompozitů a využívané polymerní 

látky. Dále byl popsán proces hydratace polymercementové směsi. Podstatný kus rešeršní části 

byl věnován popisu a rozdělení objemových změn. Poté byla rozebrána problematika 

diagnostiky těchto změn. Z této části byl vybrán přístroj Tensograf TGF-02 a v samostatné 

kapitole byl popsán vzorový postup měření.  

V rámci experimentální části byly navrženy tři receptury a dvě metody na sledování 

objemových změn. Dále bylo provedeno stanovení počátku a doby tuhnutí, objemových 

hmotností a provedeny byly zkoušky pevností v tlaku a tahu za ohybu. První receptura byla bez 

přísad a sloužila ke srovnání. Deformace této směsi byla sice menší než u ostatních receptur, 

ale i přesto došlo k jejímu porušení již po 7 dnech a měření bylo ukončeno. Druhá receptura 

obsahující polymerní přísadu EVA začala na počátku měření nabývat na objemu a poté se 

smršťovala. Velmi podobný průběh objemových změn měla i receptura třetí, která obsahovala 

jak polymerní přísadu EVA, tak navíc éter celulózy. Rozdíl mezi těmito recepturami byl v tom, 

že druhá receptura se nadále smršťovala až do okamžiku porušení a u třetí směsi se přibližně 

v polovině měření hodnota smrštění ustálila. Z měření pevností bylo patrné, že u obou receptur 

s přísadami poklesly pevnosti v tlaku, ale pevnost v tahu za ohybu byla u druhé receptury 

zvýšena.  

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat, že přísady pozitivně ovlivnily průběh 

smrštění. Nejvýraznější vliv měla přísada éteru celulózy díky retenci vody ve směsi. 

Z práce vyplývá, že metodu Tensografu TGF-02 lze využít pro optimalizaci malty. 

Měření objemových změn mělo pro každou recepturu specifické chování, a proto se dá při 

požadované deformaci navrhnout složení směsi. 
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