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ABSTRAKT  
Diplomová práce je zaměřena na využití nanotechnologií pro cementové kompozity 
a UHPC. V praktické části diplomové práce jsou popsány teoretické základy 
pro úspěšný návrh ultra vysokopevnostního betonu a vlastnosti vstupních surovin 
pro jeho výrobu. Dále je zde věnována pozornost nanočásticím, zejména na bázi 
uhlíku v podobě uhlíkových nanotrubiček CNT a nově se na trhu objevujících 
grafenů GN a grafen oxidů GO, jejich aplikace v cementových kompozitech 
na mechanické vlastnosti a trvanlivost. Praktická část se v první fázi věnuje hledání 
optimálního parametru pro ultrasonikační míchání s vhodnou povrchově aktivní 
látkou tří typů grafenoidů. Poslední dvě fáze jsou věnovány vlivu grafenoidů 
na mechanické vlastnosti, mikrostrukturu cementové pasty a aplikaci v receptuře 
betonu C 35/45 a UHPC. 

KLÍČOVÁ SLOVA  
Ultra vysokopevnostní beton, nanotechnologie, nanočástice, uhlíkové nanotrubičky 
CNT, grafen GN, grafen oxid GO  

ABSTRACT  
This diploma thesis deals with the concept of use of nanotechnology for cement 
composites and UHPC. In the theoretical part of this diploma thesis there are 
theoretical principles described for successful design of high performance 
concrete and characteristics of main feedstock and its production. Furthermore, 
there is a focus on nanoparticles, especially the ones with carbon base in the form 
of carbon nanotubes CNT, in addition to that, graphenes GN that are new on the 
market, moreover, graphene oxide GO and its application in cement composites to 
mechanical characteristics and its durability. The first part of the practical part 
devotes in trying to find out an optimal parameter for ultrasonic mix with a suitable 
surface active substance of three graphenes. The other two parts of the practical 
part are about influence of graphenes on mechanical characteristics, cement paste 
microstructure, and application in the mix of concrete C 35/45 and UHPC. 

KEYWORDS  
Ultra high performance concrete, nanotechnology, nanoparticles, carbon 
nanotubes CNT, graphene GN, graphene oxide GO   
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I. Teoretická část 

1 Úvod 

Ultra vysokopevnostní beton (UHPC – Ultra Highg Perofrmance Concrete) 
je relativně nový stavební materiál, který vykazuje zlepšené mechanické a trvanlivé 
vlastnosti, což může vést v konstrukci k celkovému snížení průřezů konstrukčních 
prvků, částečné úspoře na materiálu s nižšími náklady na instalaci a přepravu. 
Poměrně vysoké počáteční náklady na výrobu UHPC omezily jeho širší využití 
ve stavebnictví. [1] 

Termín UHPC byl poprvé zaveden De Larrardem v roce 1994, jedná 
se o kompozitní materiál na bázi cementu s pevností v tlaku více než 150 MPa 
a pevností v tahu ohybem větší než 7 MPa. Má téměř nulovou pórovitost, což vede 
k vynikající odolnosti proti pronikání agresivních a korozivních materiálů 
do samotné matrice. 

Klíčovým faktorem při návrhu UHPC je zlepšení vlastností mikro a makro 
přísad, které zajistí mechanickou homogenitu a maximální hustotu dané matrice. 
Ve srovnání s normálním betonem se UHPC vyznačuje téměř nulovou pórovitostí 
a vysokým podílem cementu. Při takové dávce cementu v UHPC nedojde 
k úplnému zhydratování cementových částic. A proto vysoký podíl cementu může 
být částečně nahrazen příměsemi, jako je například mikrosilika, popílek nebo 
vysokopecní struska.  

Snížená zpracovatelnost je dána nízkým vodním součinitelem (v/c), kterou 
lze zvýšit použitím vysoce účinných superplastifikačních přísad nebo přidáním 
křemičitého úletu. Ten díky tvarovému indexu zlepšuje zpracovatelnost UHPC. 
Matrice se pak stává vysoce homogenní a velmi křehká, proto se přidávají ocelová 
vlákna, která zabrání šíření mikrotrhlin ve struktuře betonu. [4] 

S aplikací nanotechnologie v betonu se začalo počátkem tisíciletí, která měla 
za následek zvýšení poptávky po UHPC. Prvotní aplikace nanosiliky zajišťovaly lepší 
trvanlivost a pevnost UHPC. Nicméně kvůli omezené dostupnosti a vysokým cenám 
se technologie UHPC pozastavila. Od počátku tisíciletí do dnešní doby se nově 
vznikající technologie v oblasti nanotechnologie vyvinula a předložila alternativní 
materiály, jako náhradu nanosiliky. Od průlomu nanosiliky bylo vyvinuto mnoho 
nanočástic ve formě nano–Al2O3, nano–TiO2 a uhlíkových nanotrubiček CNT, které 
byly použity pro návrh UHPC. Následující diplomová práce se věnuje aplikaci 
uhlíkových nanočástic – grafenů a jejich derivátů v cementových kompozitech 
a následné použití v betonech a UHPC.  
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2 Teoretické zásady pro výrobu UHPC 

UHPC je výsledkem směsi několika složek, které vedou k vytvoření velmi 
složitého materiálu ve vytvrzeném stavu. Vyšší počet složek ve vztahu k běžnému 
betonu, činí UHPC náročnější na návrh receptury a výrobu. 

2.1 Snížení pórovitosti 

Struktura, velikost, tvar a poloha pórů hraje důležitou roli při určování 
pevnosti ztvrdlých kompozitů na bázi cementu. Zahrnout tyto parametry při 
určování pevnosti je však obtížné a nepraktické. Mnoho experimentálních výsledků 
potvrdilo, že přijatelný předpoklad pevnosti lze dosáhnout použitím celkové 
pórovitosti kompozitu. Nejběžněji používané vztahy mezi porozitou a pevností 
v tlaku materiálů na bázi cementu jsou uvedeny v literatuře [3]. Tyto rovnice 
jednoznačně ukazují, že čím je porozita cementového kompozitu nižší, tím vyšší 
jsou jeho fyzikálně mechanické vlastnosti. 

2.2 Optimální zaplnění prostoru  

Porozita a rozložení velikosti pórů lze účinně zlepšit použitím 
superplastifikační přísady, velmi jemných reaktivních minerálních příměsí, které 
dosáhnou optimálního vyplnění prostoru. Pokud jsou tato kritéria splněna, 
lze dosáhnout dobrých pevnostních i trvanlivostních vlastností betonu.  

Pro návrh UHPC bylo navrženo několik modelů, které se zabývají optimálním 
zaplněním prostoru zrnitými součástmi. Stovall [58] navrhl základní model lineární 
hustoty zaplnění (LPDM – Linear Packin Denstisty Model), který bral v úvahu 
interakci velikostní třídy použitých materiálů. Tento model byl vylepšen De Larrdem 
[59], jenž zlepšil model zavedením koncepce virtuální hustoty zaplnění, která byla 
maximální hustotou zaplnění a byla dosažitelná pouze tehdy, pokud se částice 
nacházely jedna vedle druhé. Později De Larrard [60] představil index zhutnění 
na modelu kompresního balení (CPM – Compresive Packing model). Jedná 
se o poměr, který zohledňuje rozdíl mezi skutečnými a virtuálními zaplněním. Ultra 
vysokopevnostní betony však obsahuji velký podíl příměsí a jejich kombinací, 
u kterých je komplikací tento podíl zaplnění zjistit.  

Další možnost návrhu směsi je založena na zkoumání Fullerových 
a Andreasenových modelů pro optimální zaplnění částic všech použitých materiálů 
ve směsi. Mnozí autoři použily tyto odlišné modely zaplnění pro návrh UHPC. [3] 
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2.3 Redukce vody  

Ve směsích ultra vysokopevnostních betonů se používá velmi malého 
poměru záměsové vody k cementu v/c. Použití superplastifikátoru může významně 
snížit požadovanou hodnotu v/c pro danou zpracovatelnost, a tím účinně snížit 
pórovitost a zvýšit pevnost betonu Typický se vodní součinitel pohybuje u UHPC 
0,14-0,23 namísto 0,4-0,5 u běžného betonu. Výběr a použití superplastifikátoru 
je kritickým krokem pro výrobu vysoce kvalitní UHPC. 

2.4 Zlepšení mikrostruktury 

UHPC se vyznačují velmi hustou a rovnoměrnou mikrostrukturu, která 
je dosažena při dodržení následujících bodů: 

• těsné obalení pevných částic, 
• hydratace a pucolánové reakce v cementových materiálech, 
• zlepšení mezifázové přechodové zóny mezi kamenivem a maticí. 

Vnitřní mikrostruktura UHPC se skládá převážně z nezhydratovaných částic 
cementového slínku, křemičitého písku a hydratačních produktů, jako je C-S-H 
gel. Nízký poměr vody k pojivu v/c má za následek nízkou pórovitost, která omezuje 
prostor, jenž je potřebný pro růst krystalů hydroxidu vápenatého Ca(OH)2.[3]  

Ve studii [25] byla sledována zvýšená teplota při vytvrzování, která urychlila 
hydrataci cementu a podpořila účinky pucolánové reakce minerálních příměsí. 
V nanopórezním rozsahu nebyly pozorovány téměř žádné póry a rentgenová 
difrakce (XRD) potvrdila absenci výskytu hydroxidu vápenatého. C-S-H fáze v UHPC 
měla vysokou hustotu charakterizovanou vyšší tuhostí a tvrdostí než C-S-H fáze 
s nízkou hustotou, která převládá v běžném betonu. 

Tranzitní zóna (dále TZ – tranzition zone) pozorovaná u zkoumaných UHPC 
měla velmi malou tloušťku vzhledem k běžnému betonu. Mikrotrhlinky v okolí částic 
kameniva byly velmi malé a v této oblasti nebyly nalezeny skenovacím elektronovým 
mikroskopem (SEM) žádné krystaly portlanditu Ca(OH)2. Snížení tloušťky tranzitní 
zóny obrázek 1 naznačuje dobře vyvinutou vazbu mezi cementovou pastou 
a kamenivem.  
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Obrázek 1: Snímek SEM znázorňující přechodovou zónu mezi cementovou pastou a zrnem 
kameniva B [25] 

2.5 Zvýšení homogenity 

V běžném betonu kamenivo slouží jako kostra celého kompozitu. Nicméně 
kvůli rozdílům v tepelných a mechanických vlastnostech mezi kamenivem 
a cementovou matricí se mohou objevit smykové a tahové napětí, které způsobují 
mikrotrhlinky v tranzitní zóně. Velikost mikrotrhlin je úměrná velikosti 
kameniva. Během počátečního vývoje UHPC byl použit křemenný písek o průměru 
400 µm, namísto hrubého kameniva, což významně snížilo velikost mikrotrhlin 
a zvýšilo homogenitu ultra vysokopevnostního betonu. Tranzitní zóna UHPC pak 
v celé matrici konstantní, což ukazuje na dobrou homogenitu jeho 
mikrostruktury. [3] 

2.6 Zvýšení houževnatosti 

Houževnatost je měřítkem kapacity absorpce energie materiálu a používá 
se k charakterizaci jeho schopnosti odolat účinkům vnějších vlivů vedoucích ke 
vzniku trhlin. Beton je typický křehký materiál s nízkou pevností v tahu ohybem 
a lomovou houževnatostí. Začlenění vláken do betonu může zabránit a kontrolovat 
počátek šíření trhlin. Pokud zatížení působí na vláknobeton, napětí se přenáší přes 
rozhraní mezi vlákny a matricí přímo na vlákna. V současné době se do UHPC 
používají ocelová a uhlíková vlákna. Přesto že cena těchto vláken je velmi vysoká, 
dovedou výrazně zvýšit houževnatost UHPC.   

3 Složení UHPC 

Snížení pórovitosti, zlepšení mikrostruktury, homogenity a zvýšení 
houževnatosti, to jsou čtyři základní principy při návrhu UHPC popsány v předchozí 
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kapitole. Kapitola Složení UHPC je věnována hlavním surovinám, mezi které patří: 
pojivo, příměsi, kamenivo, superplastifikační přísada, vlákna a v poslední době 
se více vyskytující a často používané nanomateriály. Optimalizace surovin, způsob 
přípravy a režim vytvrzování mají významný vliv na vlastnosti 
ultra vysokopevnostních betonů. Následující části podrobně popisují optimální 
volbu surovin pro UHPC. [3][1] 

3.1  Pojivo  

Ve srovnání s běžně používaným betonem, se používá v UHPC poměrně 
vysoký podíl cementu, kde se optimální dávka pohybuje v rozmezí od 800 
do 1000 kg/m3, cože je přibližně třikrát vyšší dávka než pro běžný beton. Vysoký 
obsah cementu ovlivňuje nejen výrobní náklady, ale i hydratační teplo 
a rozměrovou stabilitu [1]  

Schmidt a kol. [5] zjistili, že zvýšený obsah cementu zvyšuje pevnost v tlaku 
vysokopevnostního betonu. Nicméně, mimo optimální dávku cementu (asi 
1700 kg/m3) byla negativně ovlivněna výsledná pevnost, a to z důvodů absence 
kameniva. Podle studie [12] je vhodné dávat přednost  portlandským cementům 
se střední jemností dle Blaine (400 m2/kg) s obsahem trikalcium alimunátu C3A 
nižším než 8 %. Hydratační proces C3A je velmi rychlý a zvyšuje reakční plochu 
povrchu částic, což vede k vyšší spotřebě vody, vyšší viskozitě a tím omezení 
poměru v/c. 

3.2  Kamenivo  

 Obecně platí, že selhání běžného betonu je iniciováno poškozením 
v mezifázové přechodové zóně mezi cementovou matricí a kamenivem. Pro 
omezení tohoto jevu je v receptuře UHPC vynechána hrubá frakce kameniva. Pro 
návrh vysokohodnotného betonu lze tedy použít jemný křemičitý písek od 150 µm, 
ale i kamenivo frakce 8 až 16 mm. Jemné kamenivo zvyšuje homogenitu a prvotní 
poruchy vyvolané v tranzitní zóně, což vede k celkové nižší pórovitosti v matrici 
a zvýšení mechanických pevností. [1] 

 Park a kol. [6] Hodnotil vliv a zastoupení použité frakce písku na pevnost 
v tlaku betonu. Použil dva druhy písku s průměrnou zrnitostí 300–500 µm a 170–
300 µm. Experimentální výsledky ukázaly, že nejvyšších pevností bylo dosaženo 
ve směsi, která byla složena ze 70 % písku frakce 300–500 µm a 30 % z frakce 170–
300 µm. Nicméně Ma a kolektiv [7] použil dva druhy písku. Jemný písek zrnitosti 
300-800 µm a hrubý s velikostí zrna 2–5 mm. Došel k závěru, že velikost zrna písku 
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neměla vliv na výslednou 28denní pevnost v tlaku, která dosahovala 165 MPa při 
teplotě vytvrzování 20 °C.  

3.3 Příměsi 

 Ultra vysokopevnostní beton lze vyrobit s použitím portlandského cementu 
jako jediného pojiva, avšak začleněním minerálních příměsí nebo jejich kombinací 
lze částečně nahradit portlandský cement. Tato kombinace může být 
jak z ekonomického, tak i z ekologického, ale hlavně z pohledu reologie výhodná. 
Nejčastěji používané příměsi do betonu mají společnou vlastnost, obsahují 
vhodnou formu křemičitanů amorfní povahy. Křemičitany reagují s vodou, vápnem, 
popř. hydroxidem vápenatým za vzniku pucolánových reakcí, které vytváří 
hydratované křemičitany vápenaté neboli C-S-H fáze, resp. C-S-A-H fáze, pokud 
je v pucolánech přítomen oxid hlinitý Al2O3 [18] 

 Nízký poměr vody k cementu vede k tomu, že celková část nehydratovaného 
cementu může být nahrazena křemičitým úletem, popílkem nebo vysokopecní 
struskou a to z 30 až 40 % objemu cementu. [1] 

3.3.1 Křemičitý úlet (mikrosilika) 

    Křemičitý úlet je vedlejší produkt, který vzniká při výrobě křemíku, ferosilicia 
a dalších slitin křemíku. Podle [18] se jedná o částice SiO2, které dosahují velikosti 
0,1–0,5 µm. Měrný povrch se pohybuje dle BET v rozmezí 15000 až 35000 m2/kg. 
Z chemického hlediska jsou křemičité úlety tvořeny silikou, proto se někdy označují 
jako mikrosilika.  

 Přidání křemičitého úletu dále (SF – silica fume) lze modifikovat vlastnosti 
UHPC. Zrna kulovitého tvaru vyplňují dutiny mezi hrubšími částicemi obrázek 2, což 
má patrný vliv na reologii UHPC. Kromě toho se podílí na zvýšení pevností ultra 
vysokopevnostního betonu pucolánovou reakcí. [1] [12] 

	

Obrázek 2: Vyplnění vzniklých mezer mezi zrny cementu křemičitým úletem. [18]  
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V odborné literatuře je hojně diskutováno široké spektrum dávkování SF a to 
od 10 do 30 %. Optimální hodnota podle Richard a kol. [13] byla stanovena 
na 25 % pro dosažení nejvyšší hustoty. Nicméně množství SF teoreticky 
požadovaného pro reakci s produkty hydratace cementu je pouze 18 %.  

  Vysoký specifický povrch částic SF vede ke zvýšené spotřebě vody, což 
ovlivňuje tekutost směsi. Obecně platí, že vyšší procento SF vede k vyšším dávkám 
superplastifikační přísady, a proto se směsi stávají „lepivými“. [14] U betonu s nízkým 
poměrem v/c, zejména UHPC, mikrosilika představuje další nevýhodu ovlivňující 
trvanlivost v podobě autogenního smrštění. Autogenní smrštění vyvolává vysoké 
vnitřní napětí, které má za následek tvorbu mikrotrhlin. Mazloom a kol. [15] provedl 
experimentální studii o autogenním smrštění betonu s vysokou pevností kde zjistil, 
že s rostoucím podílem SF rostla i velikost autogenního smrštění.  

3.3.2 Vysokoteplotní popílek 

 Vysokoteplotní popílek dále FA (FA – fume ash) vzniká jako vedlejší produkt 
při spalování černého uhlí, antracitu v tepelných elektrárnách. Převážně se jedná 
o skelné částice kulovitého tvaru o průměru v rozmezí 1 až 150 µm s měrným 
povrchem od 200 do 600 m2/kg. Popílky mohou mít různé chemické a fázové 
složení, které je závislé zejména na typu použitého uhlí (černé/hnědé). Proto jsou 
černouhelné popílky vhodnější pro použití do betonu než popílky hnědouhelné. 
Negativní vliv na použití popílku jako příměsi je obsah spalitelných látek (ztráta 
žíháním maximálně 8 %). [16] [18]  

 V roce 2014 bylo na území ČR vyprodukováno 8 milionů tun popílku. Proto 
se zatím jeví vysokoteplotní popílek jako vhodná alternativa, jak nahradit křemičitý 
úlet ve složení UHPC. Výhody použití popílku v betonech popisuje autor [16] a to 
zejména jeho pozitivní vliv na zpracovatelnost čerstvých betonů nebo částečné 
zlepšení křivky zrnitosti v systému portlandský cement – SF bez ohledu na sníženou 
pevnost UHPC. Zhao a kol. [17] zkoumal chování vysokého objemu popílku v ultra 
vysokopevnostních betonech, kde bylo zjištěno, že většina částí FA i cementu 
zůstává po vytvrzení nezreagována. Navíc došli k závěru, že přítomnost 
nezreagovaných částic slouží jako mikroplnivo, které posiluje cementovou pastu 
UHPC. Ve studii [14] byl sledován potenciál ultra jemného FA jako náhrady 
křemičitého úletu ve složení UHPC. Začleněním ultra jemného popílku došlo ke 
zvýšení jak adsorpce vody, tak celkové pórovitosti. Nicméně náhradou SF popílkem 
bylo dosaženo pevností v tlaku nad 150 MPa.   
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3.3.2 Granulovaná vysokopecní struska 

  Jako částečná náhrada portlandského cementu ve směsích UHPC byla 
rovněž zkoušena granulovaná vysokopecní struska dále GBS (Granular blast slag). 
GBS vzniká jako sekundární surovina s latentně hydraulickými vlastnostmi při tavení 
železné rudy ve vysoké peci. Alkalickou aktivací se dá dosáhnout materiálu, který 
není energeticky náročný v porovnání s portlandským cementem. Chemické složení 
vysokopecní strusky je určeno složením rudy tavidla a nečistotami obsažené 
v koksu. Běžné chemické složení vysokopecní strusky se pohybuje: CaO 30–50 %, 
SiO2 30–43 %, Al2O3 5–18 %, MgO 1–15 %, Fe2O3 0,2–3 %, S2- 0,5–3 % a MnO 0,2–
2 %. [24] [18] 

  Použití strusky jako příměsi sebou nese mnoho výhod, a to například 
v podobě zlepšení trvanlivosti, funkčních vlastností a zejména ceny. Lepší pevnost 
je dosažena jemností strusky, při které vzniká hutnější a kompaktnější 
mikrostruktura. Částečné nahrazení strusky se může projevit ve snížení 
počátečních pevností, naopak u dlouhodobých pevností, mikrostruktury 
a trvanlivosti lze očekávat zvýšení. [23] 

  To, zda strusku použijeme či nikoli, závisí na její dostupnosti a ceně. 
Na základě dosud provedených výzkumů použití strusky ve UHPC se ukazuje, 
že struska, která dobře funguje v běžném betonu, funguje dobře i v UHPC. [18] 
Podle různých zdrojů [19] a [20] bylo zjištěno, že 36 až 40 % cementu může být 
nahrazeno GBS a to bez snížení mechanické pevnosti v tlaku nebo prodloužení 
doby tuhnutí UHPC. Také použitím kombinace FA a vysokopecní granulované 
strusky dosáhl Yazici a kol [21] pevnosti v talku přes 200 MPa  

3.4 Plastifikační přísady 

  V dnešní době si výrobu betonu bez plastifikační nebo superplastifikační 
přísady nedovedeme takřka představit. Tyto přísady dokáží velmi účinně 
dispergovat cementová zrna, snížit dávku záměsové vody cementu a prodloužit 
dobu zpracovatelnosti betonu. Snížená zpracovatelnost ultra vysokopevnostních 
betonů je způsobena nízkou dávkou záměsové vody. Proto je zapotřebí použití 
účinné superplastifikační přísady, bez které by nebylo možné UHPC vyrobit. [18]  

  Nejvhodnějším typem pro výrobu ultravysokopevnostních betonů jsou SP 
na bázi polykarboxylátů dále (PC). [8] Na rozdíl od ostatních přísad, tento typ SP 
obsahuje flexibilní molekulu, která je složena z několika funkčních skupin 
s rozdílnou délkou hlavních a postranních řetězců. V případě čerstvého betonu tak 
lze snížit dávku záměsové vody o 35-40 % a dostat se k hodnotám vodního 
součinitele 0,25, což je pro výrobu UHPC jeden z důležitých faktorů. [18] [25] 
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  Courtial a kol. [9] studoval účinek dávkování SP v rozmezí 0,5-2,0 % 
na mikrostrukturu UHPC, kde zjistil, že obsah belitové fáze se významně snížil při 
dávce od 1,8-1,2 %. Postup přidávání SP také ovlivnil zpracovatelnost čerstvého 
UHPC. Postupné přidávání pozoruhodně zvýšilo dispergační účinek přísady 
a zvýšilo tekutost betonu ve srovnání s jednorázovým přidáním. [10] 

  Požadovaná dávka SP významně závisí na kompatibilitě mezi složkami směsi 
a použitým typem SP. Vyšší kompatibilita může vést ke snížení dávky SP. Například 
směs obsahující mikromletý vápenec je více zpracovatelná a kompatibilní než směs 
obsahující metakaolín s vyšším měrným povrchem při stejné dávce SP.  

  Li a kolektiv [11] zkoumal vliv superplastifikační přísady typu polykarboxyl 
ether (dále PCE) na počáteční chování cementových past a UHPC. Použil celkem 
čtyři druhy SP s rozdílnou dispergační a zpomalující schopností, které poskytli různí 
výrobci. SP1 byl syntetizován dlouhými bočními řetězci. SP2 měl rychlou adsorpci 
na částice cementu a pokrýval méně povrchu, což zajistilo, že povrch cementových 
částic reagoval s vodou a následně zrychloval hydrataci cementu. SP3 bylo použito 
k dosažení velmi vysoké tekutosti při nízkém množství záměsové vody. SP4 byl 
vhodný pro UHPC, adsorboval se na cementové částice s dlouhými bočními řetězci. 
Dávkování SP se pohybovalo od 1 do 3 % hmotnostních z množství cementu 
pro UHPC a 0,4–2,0 % pro cementové pasty. Na obrázku 3 můžeme sledovat křivky 
rozlití cementových past a UHPC. Velikost rozlití UHPC s typem superplastifikační 
přísady SP2 SP3 a SP4 vykazují typickou plochu rozlití při vysokých dávkách. 
Nicméně SP1 zobrazuje lineární nárůst rozlití velmi pomalu v rozsahu zkoumaného 
dávkování. Lze tedy konstatovat, že použitím typu SP3 a SP4 bylo dosaženo většího 
rozlití než u SP1 a SP2. SP2 naopak vykazovalo dobrou schopnost rozlití 
v cementových pastách, kterou nebylo schopné zachovat v UHPC s použitím plniva.  

 

	

Obrázek 3: Křivky rozlití cementových past (vlevo) a UHPC (vpravo) při jednotlivých dávkách 
superplastifikační přísady. [11]  
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4 Nanotechnologie a nanočástice v UHPC 

Nanotechnologie nebo nanomodifikace kompozitních materiálů na bázi 
cementu jsou rychle se rozvíjející oblastí, avšak do dnešní doby jsou nanoaplikace 
a pokroky v oblasti staveb a stavebních materiálů nejisté. Využívání nanotechnologií 
v betonu v komerčním měřítku zůstává omezeno jen s několika úspěšnými 
výsledky. [29] [30]  

4.1 Definice nanotechnologie v betonu 

Nanotechnologie a nanoinženýrství, někdy nazývané jako nanomodifikace, 
jsou konkrétní pojmy, které se dostaly do běžného používání a popisují dva hlavní 
způsoby aplikace: 

• nanotechnologie se zabývá měřením a charakterizací nanoskopické 
a mikroskopické struktury materiálů na bázi cementu, aby lépe porozuměla 
tomu, jak tato struktura ovlivňuje makroskopické vlastnosti a výkonnost, 
pomocí pokročilých metod.  
• Nanoinženýrství zahrnuje techniky manipulace se strukturou 
v nanoměřítku s cílem vyvinout novou generaci přizpůsobených 
multifunkčních cementových kompozitů s vynikajícími mechanickými 
vlastnostmi a trvanlivostí. [29] 

4.2 Definice nanočástic 

Poslední vývoj v nanotechnologiích vyvolal velké naděje na potenciální novou 
průmyslovou revoluci. Současně byla vznesena řada bezpečnostních, etických, 
politických otázek, které diskutují o společné definici nanomateriálu. Ačkoli 
je v současnosti k dispozici řada definic [31], dosud praktická a jednoznačná 
definice nanomateriálu neexistuje. Zjednodušeně se dá říct, že se jedná o materiál 
o rozměrech 0,1–100 nm, což odpovídá 1×10-9 m. [32] 

4.3 Nanočástice v UHPC 

Existuje mnoho nedávných studií o nově vyrobených nanomateriálech, jako 
je nanosilika, nano TiO2, nanojíly, uhlíkové nanotrubičky (CNT) a listy grafenu oxidu 
(GO). Tyto nanomateriály můžeme hodnotit podle jejich morfologie 
na bezrozměrové (0D), jednorozměrné (1D) vlákna a dvourozměrné (2D) listy. 
Nanomateriály jsou ceněny pro jejich velký měrný povrch, kterého lze využít při 
reakci s cementovou pastou.   

Jak bylo napsáno v předchozí kapitole (kapitola 3. složení UHPC) klíčem 
k bezchybné aplikaci UHPC je dosažení nejvyšší hustoty obalení částic a vysoké 
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konsolidace betonové matrice. Přidání nanomateriálů vyrobených z oxidu 
křemičitého SiO2, oxidu hlinitého Al2O3, oxidu železa Fe2O3, oxidu titaničitého TiO2, 
oxidu zirkoničitého ZrO2 nebo nově pronikající na trh různé modifikace grafenu 
v podobě uhlíkových nanotrubiček CNT dále (CNT – Carbon Nanotubes) a  grafen 
oxidu dále (GO – Graphene oxide), mohou působit jako jádra pro cementové fáze, 
podporovat hydrataci cementu díky své vysoké reaktivitě, a jako nanovýztuž nebo 
plnivo zhutňovat mikrostrukturu kompozitu a stimulovat tvorbu dalších hydrátů 
křemičitanu vápenatého C-S-H prostřednictvím možných pucolánových reakcí 
a redukovat vyluhování vápníku, které je spjato s různými degradacemi betonu. 
Tyto nanomateriály jsou charakteristické vysokým poměrem povrchu k jejich 
objemu ve srovnání s ostatními betonovými materiály, jak je znázorněno 
na obrázku 4. [1] [3] [28]  

 

Obrázek 4: Srovnání nanomateriálů s doplňkovými cementovými materiály a kamenivem 
v betonu [26] 

4.4 Výroba nanočástic 

Úspěchem výroby nanočástic je dodržení čistoty nebo základní chemické 
složení původních materiálů. Pro výrobu nanočástic existují dvě metody. První 
metoda nazývaná „shora dolů (top to down), a druhá metoda „zdola nahoru“ 
(bottom to up) obrázek 5. 

Definice přístupu shora dolů spočívá v tom, že větší struktury se zmenšují 
na velikost nanometrů, zatímco zachovávají své původní vlastnosti nebo chemické 
složení bez jakékoli změny na atomové úrovni. Jinými slovy, sypké materiály jsou 
rozloženy na nanočástice technikami mechanického opotřebení a leptání. 
Produkce nanočástic metodou „top down“ dosahuje velkých objemů, neboť 
je nákladově efektivní, snadno se udržuje a zahrnuje více mechanických nástrojů 
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a méně chemických změn. Ačkoli existují nevýhody při výrobě metodou „top down“, 
lze zlepšit kvalitu nanočástic s úpravou mlecí techniky, která zahrnuje počet a typy 
koulí, rychlost mletí a použité typy nádob. Najat a kol. [33] Zlepšili postup výroby 
oxidu křemičitého za použití procesu vyluhování kyselinou za účelem snížení 
obsahu kovových nečistot (zejména oxidů železa a oxidů hliníku). Konečným 
produktem mlecí techniky je obvykle vločkovitý tvar nanočástic.  

 

Obrázek 5: Znázornění výroby nanomateriálů „shora dolů'' a „zdola nahoru“ [30] 

Nicméně většina nanočástic, jako je nano-SiO2, nano-Al2O3 atd. se vyrábí 
pomocí přístupu zespoda nahoru. Tento přístup se používá, když jsou materiály 
konstruovány z atomů nebo molekul prostřednictvím procesu sestavování. Velikost 
nanočástic a tvar lze navrhnout a řídit technikou chemické syntézy. Rozdíl v této 
metodě ve srovnání s metodou shora dolů znamená, že přístupem zdola nahoru 
se vytvoří rovnoměrnější a čistší struktura nanočástic. Způsob výroby zdola nahoru 
také vytváří nové nanokrystaly, protože atom nebo molekuly jsou dokonale 
uspořádané nebo krystalické. Nevýhodou tohoto systému výroby jsou vysoké 
provozní náklady, nutnost odborných znalostí v chemických aplikacích. [30] 

4.5 Nanosilika 

Nanosilika je menší verze mikrosiliky (popsána v kapitole 3.3.1). Jedná 
se o 100% amorfní SiO2. Velikost částic se pohybuje v rozmezí 1 až 100 nm, která 
je závislá na technologii výroby. Měrný povrch nanosiliky se pohybuje v rozmezí 
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4×105 m2/kg a má zásadní vliv na reaktivitu sekundárních C-S-H fází, které přispívají 
k lepším mechanickým a trvanlivostním vlastnostem kompozitu. [22] Někteří autoři 
tvrdí [32] [34], že zvýšení pevnostních a trvanlivostních vlastností není až tak dáno 
pucolánovou reakcí, jelikož spotřeba hydroxidu vápenatého byla velmi nízká, 
nanosilika se tedy chovala jako nanofiller. Dávkování nanosiliky se pohybuje 
v intervalu od 1 až do 10 % z hmotnosti cementu. Pří dávce 10 % nano–SiO2 
z hmotnosti cementu dosáhl autor [36] zvýšení pevností po 28 dnech o 26 % 
ve srovnání s 15% dávkou mikrosiliky, která se projevila pouze 10% nárůstem 
pevnosti. Zvýšení pevností lze očekávat i při dávce pod jedno procento. Sobolev 
a kol. [37] pozoroval přidání nanosilky v dávce 0,25 %, která zlepšila nárůst pevnosti 
o 10 % v tlaku a 25 % v tahu za ohybu.  

Přidání nano–SiO2 nemá pozitivní vliv jen na mechanické a trvanlivostní 
vlastnosti. Quing a Zenan [35] poukázal na zlepšení zpracovatelnosti betonu při 
dávce 1-5 % nanoSiO2. Důvodem zlepšení zpracovatelnosti je kulatý tvar nanosilky, 
který poskytuje lepší pohyb cementových částic. 

Celkové výsledky aplikace nanosiliky v cementových kompozitech jsou závislé 
na výrobní cestě a podmínkách syntézy nano–SiO2. [29] 

Dalšími nanočásticemi jsou nanočástice na bázi uhlíku, těmto nanočásticím 
je věnována následující samostatná kapitola. 

5 Nanočástice na bázi uhlíku  

Nanočástice na bázi uhlíku představují skupiny materiálů rozvíjející se pro 
kompozitní materiály na bázi cementu, které dokáží zvýšit jejich mechanické 
vlastnosti. Velkým problémem, a nejen tohoto druhu nanočástic je jejich optimální 
dispergace. Nanočástice mají tendenci tvořit aglomeráty a držet se společně, což 
obtížně archivuje požadovanou úroveň rozptylu. 

Mimo uhlíkové nanotrubičky CNT se pro zlepšení vlastností cementových 
kompozitů začínají značně používat grafenové nanočástice na bázi grafen 
oxidu. V tomto materiálu jsou navázány funkční skupiny obsahující kyslík na povrch 
GO, které zlepšují jeho disperzi ve vodě a v cementové matrici ovlivňující hydrataci 
a mechanické vlastnosti. Avšak proces oxidace a exfoliace může negativně ovlivnit 
mechanické vlastnosti GO, což snižuje modul pružnosti a pevnost v tahu. 

Vedle grafen oxidu bylo zaměřeno několik studií na kompozity 
na bázi grafenu. Grafen dále (GN – Graphene) vykazuje mnoho mimořádných 
vlastností včetně vysoké pevnosti v tahu, modulu pružnosti, vysokého měrného 
povrchu a také možnosti jeho funkcionalizace, napojit na okraj grafenu kyslíkaté 
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skupiny, které mohou přispívat ke zlepšení jejich rozptylu v cementových 
kompozitech.  

5.1 Uhlíkové nanotrubičky CNT 

Uhlíkové nanotrubičky byly objeveny v 90 letech minulého století. Jejich tvar 
se vyznačuje válcovitou nanostrukturou tvořenou uhlíkovými atomy. Průměrná 
šířka nanotrubiček se pohybuje od 1 do 50 nm a délka dosahuje až 300 µm. Díky 
těmto parametrům se CNT vyznačují vysokým poměrem stran, který dosahuje 
hodnoty až 132×106 :1, což je podstatně větší, než jakýkoli jiný materiál. [29] Mezi 
další přednosti patří výborné mechanické vlastnosti, jako je pevnost v tahu, která 
dosahuje až 200 GPa, Youngův modul pružnosti 5 TPa a především nízká objemová 
hmotnost 1330 kg/m3. Uhlíkové nanotrubičky existují ve dvou základních 
modifikacích, znázorňující obrázek 6, a to jedno stěnné (Single Walled Nanotubes 
SWNT) a více stěnné (Multi Walled Nanotubes MWNT). [30] 

Jejich fyzíkální vlastnosti jsou určeny tzv „chilárním vektorem“, kterým 
je určena struktura grafenu a jeho orientace vůči ose nanotrubičky.  

Uhlíkové nanotrubičky lze vyrobit několika způsoby, mezi nejčastější postupy 
výroby patří: 

• metoda chemické depozice v plynné fázi (CVD – Chemical Vapor 
Depositoin), 
• metoda obloukového výboje, 
• metoda laserové abalace. 
Dávkování CNT v cementových kompozitech se pohybuje od 0,025 do 0,1 % 

z hmotnosti cementu.  
 

 

Obrázek 6: Typy uhlíkových nanotrubiček (zleva) jednovrstvá (SWCNT) a vícevrstvá (MWCNT) 

Uhlíkové nanotrubičky jsou vysoce hydrofobní a zároveň na ně působí 
přitažlivé Van der Waalsovy síly. Proto je jedním z hlavních úkolů najít vhodné 
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disperzní látky pro snížení povrchového napětí, a vytvořit vhodnou disperzi 
pro cementové kompozity.  

Ukázalo se, že použití CNT v UHPC zvýšilo jeho mechanické vlastnosti 
a trvanlivosti ve srovnání s jinými nanomateriály [61]. Hlavním úkolem uhlíkových 
nanotrubiček v UHPC je zlepšit tahové a tlakové schopnosti. Dále může být 
použítím CNT snížen obsah ocelové výztuže, který vede k snížení hmotnosti 
konstrukce a celkové ceny stavby. Nicméně nedostatek znalostí a rezervy v přípravě 
disperzí CNT, jsou factory, které zatím dělají uhlíkové nanotrubičky pro návrh UHPC 
nevhodné. [30] 

5.2 grafen (GN), grafen oxid (GO) 

Grafen (GN) je dvourozměrný jednovrstvý materiál vázán atomy uhlíku 
do hexagonální mřížky obrázek 7. Je základním stavebním kamenem všech 
grafitických materiálů, který v posledních deseti letech přitahuje pozornost. Poprvé 
byl objeven v roce 2004 dvěma fyziky Geimem a Novoselovem. Vyznačuje 
se strukturu podobnou 2D listům (vločkám) v tloušťce menší než 10 nm. [40] 

Grafen oxid (GO) sestává ze šestiúhelníkové uhlíkové sítě a je derivátem 
grafenu. Grafen oxid má podobné vlastnosti jako grafen, včetně atomové hustoty, 
struktury, velmi vysokého specifického povrchu, vysoké mechanické pevnosti 
a pevnosti v tahu ohybem. Od grafenu se liší tím, že obsahuje širokou škálu 
kyslíkatých funkčních skupin, jako jsou epoxidy, ketonové karbonyly, hydroxylové 
a karboxylové skupiny na okrajích bazální roviny. Přítomnost těchto skupin tvoří GO 
hydrofilní a vysoce dispergovatelný ve vodě. [38] [39] 

Nicméně funkcionalizací může dojít k narušení mechanických vlastností GO, 
který tak vykazuje nižší modul pružnosti a pevnost v tahu než grafen. 

 

 

Obrázek 7: Grafické znázornění struktury grafenu (vlevo) a grafen oxidu roubovaného 
kyslíkatými skupinami (vpravo) [40] [38] 
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5.2.1 Mechanické vlastnosti 

Materiály na bázi uhlíku mají přirozeně vynikající mechanické vlastnosti. 
Diamant je například nejtvrdší přírodní materiál, zatímco uhlíkové nanotrubičky mají 
největší pevnost v tahu. Grafen se vzhledem k extrémním mechanickým 
vlastnostem neliší. Jeho pevnost v tahu dosahuje až 130 GPa. Měrný povrch 
se pohybuje kolem hodnoty 26×105 m2/kg, tepelná vodivost přibližně 3000 W/m×K, 
pevnost v tahu 125 GPa a Youngův modul pružnosti 1100 GPa. Velikost a tloušťka 
grafenu, grafen oxidu obvykle dosahuje délky 2–10 µm a tloušťky 0,55–3,0 nm, 
která je závislá na počtu vrstev a má velký vliv na jeho mechanické vlastnosti. [38] 

Tabulka 1: Srovnání fyzikálních a mechanických vlastností materiálů modifikující cementové 
kompozity s grafenem a grafen oxidem [38] 

Materiál 
Modul 

pružnosti 
[GPa] 

Pevnost 
v tahu 
[GPa] 

Objemová 
hmotnost 

[kg/m3] 

Průměrná / 
tloušťka [nm] 

Plocha 
povrchu 
[m2/g] 

grafen 1000 ~ 130 2200 ~ 0,08 2600 

GO 23–42 ~ 0.13 1800 ~ 0,67 700–1500 

CNT 950 11.63 1330 15–40 70–400 

Uhlíkové 
vlákno 

7–400 0,4–5 1770 6000–20,000 0,134 

Polymerní 
vlákno 

3,5 0,3–0,9 900 18,000–30,000 0,225 

Ocelové 
vlákno 

200 1,5 7800 
50 000–9 000 

000 
0,02 

5.2.2 Chemické vlastnosti 

Čisté grafeny bývají většinou nereaktivní. Aby byl grafen reaktivní s jiným 
materiálem, musí proběhnout jeho funkční úprava povrchu. Také tloušťka grafenu 
hraje významnou roli v jeho reaktivitě. Sharmou a kol. [41] zkoumal reaktivitu 
jednotlivých vrstev grafenu. Zjistil, že jednovrstvý grafen je až desetkrát reaktivnější, 
než grafeny dvou a vícevrstvé.  

Jeden způsob, jak funkcionalizovat listy grafenu je přes nitrenovou chemie, 
Tato strategie je jednoduchá a účinná, dovoluje kovalentně a stabilně ukotvit 
na grafenu různé funkční skupiny. Výsledné funkcionalizované listy grafenu pak 
mohou být snadno rozpustné v různých rozpouštědlech a jednoduše zpracovány 
a využity v různých aplikacích. [38]  
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5.2.3 Výroba grafenu a grafen oxidu 

Grafit se skládá z jednotlivých listů grafenu, které drží při sobě pomocí 
slabých Van der Waalsových sil. Grafitové listy lze oddělit pomocí aplikace síly, která 
překročí síly Van der Waalsovy. Grafen se obvykle vyrábí jako směs monovrstev, 
ve formě nepravidelných strukturovaných vloček nebo plochých složených listů. 

V posledních letech se materiály odvozené od grafitu těší velkému zájmu 
z hlediska vědeckého výzkumu. Důvodem je jeho snadná dostupnost a nízká cena. 
Mezi nejatraktivnější materiály v tomto směru patří bezesporu materiály na bázi 
grafen oxidu, které se nejčastěji připravují chemickou cestou jako je například: 

• chemická exfoliace, 
• chemická syntéza, 
• chemická depozice v plynné fázi (chemical vapor deposition – CVD).  

Tradičně se tento materiál připravuje oxidací grafitu, při které vzniká 
meziprodukt, tzv. grafit oxid (nažloutlá pevná látka). Chemickým složením je grafit 
oxid a grafen oxid stejný, avšak jejich struktura a vlastnosti odlišné, a proto 
následuje proces exfoliace, po kterém vznikne grafen oxid. grafen oxid lze následně 
zpětně redukovat a připravit redukovaný grafen oxid, též nazývaný jako grafen.  

Grafen lze vyrobit i nechemickou cestou, a to pomocí výkonného ultrazvuku. 
Takto připravený grafen lze rovněž oxidovat a připravit grafen oxid, který má 
odlišné vlastnosti a mnohem vyšší reaktivitu než připravený grafen oxid chemickou 
cestou. [42]  

Výrobních metod grafen oxidu a grafenu existuje hned několik: 
• mechanická exfoliace grafitu, 
• exfoliace grafitu v kapalné fázi, 
• katodická nebo anodická exfoliace grafitu, 
• chemická výroba grafen oxidu metodou Hummers. 

Mechanické štěpení známé také jako mikromechanická exfoliace je jednou 
z nejstarších a nejoblíbenějších metod pro výrobu grafenu. Ostatně sama tato 
metoda vedla k jeho objevení. Způsob výrobní metody nevyžaduje žádné speciální 
vybavení, lze jí provádět adhezní páskou, kterou je povrch grafitu odlupován. 
Výhodou tohoto peelingu je, že rozštěpené tenké vločky přilnou k povrchu s téměř 
atomicky čistým plochým povrchem. Mikromechanickou exfoliací lze získat 
vícevrstvé ale i jednovrstvé grafeny. 

Ačkoli technika mechanického štěpení je univerzální a jednoduchá metoda 
pro výrobu grafenů bez defektů, nedostatkem relativně úzké spektrum typů 
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produkovaných grafenů. Přes nevýhody zůstává mikromechanická exfoliace 
oblíbenou volbou pro základní výzkum kvůli vysoké kvalitě vyráběných grafenových 
vloček. [40] [42] 

Exfoliace v kapalné fázi může být použita k odlupování grafitu v různých 
kapalných prostředích s použitím ultrazvukových nebo smykových sil. Hlavním 
principem této metody je, že grafit se disperguje do vhodného rozpouštědla a poté 
se exfoliuje pomocí ultrazvukových nebo smykových sil. Během těchto procesů 
dochází k růstu a zhroucení bublin v kapalině o velikosti mikrometrů způsobené 
kolísáním tlaku, které působí na grafit a dochází k odlupování do jednotlivých 
a vícevrstvých grafenových vrstev. Kapalné médium by mělo mít vhodnou 
povrchovou energii, a to z důvodu překonání Van der Waalsových sil. Wang a kol. 
[44] odhadl, že povrchová energie grafitu je 46,7 mN/m. Proto by vhodné kapalné 
medium mělo mít podobnou povrchovou energii, aby se minimalizovalo mezifázové 
napětí, mezi rozpouštědlem a grafenovými vrstvami.  

Mezi hlavní výzvy při exfoliaci grafitu v rozpouštědlech je hledání vhodných 
rozpouštědel s povrchovou energií kolem 40 mN/m. Většina těchto rozpouštědel 
je nejen drahá a žíravá, ale má vysokou teplotu varu. Bylo provedeno několik 
experimentů [45-48] zabývajících se odlupování grafitu v rozpouštědlech s nízkou 
teplotou varu jako je aceton, ethanol, methanol atd. Bylo však dosaženo nízké 
a nestálé disperze, u které došlo k 20% sedimentaci po jednom týdnu. 

Důkladné vyšetření exfoliace grafitu pomocí povrchově aktivních látek 
za použití iontových a neiontových povrchově aktivních látek bylo zkoumáno 
Guardia a kol. [49] Bylo zjištěno, že neiontové povrchově aktivní látky vykazují lepší 
účinnost než iontové pro stabilizaci grafenu. Nejlepších výsledků bylo dosaženo 
použitím triblokového kopolymeru Pluronic P-123. Po dvou a čtyřech hodinách 
sonikace byla koncentrace grafitu v suspenzi 1 mg/cm3 a 1,5 mg/cm3. Je také 
důležité poznamenat, že většina systémů povrchově aktivních látek působí jako 
izolátory, a proto jejich využití vede k narušení nebo k poklesu vodivých vlastností 
grafenu.   

Ukázalo se, že koncentrace grafenu může být zvýšena s prodloužením doby 
sonikace. Čím déle je vystaven smykovému napětí nebo kavitaci, tím větší jsou 
poškození a menší průměrná velikost grafenového listu. Proto je důležité nalézt 
správnou rovnováhu mezi parametry sonikace, která může vést nejen k vysoké 
koncentraci grafenových disperzí, ale také ke snížení velikosti poruch v grafenu. [42] 

Elektrochemické metody pro přípravu grafenu zahrnují aplikaci katodických 
nebo anodických potenciálů ve vodných nebo kyselých médiích. Jedním 
z nejdůležitějších parametrů pro rozšíření elektrochemické technologie je výtěžek 
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grafenových vloček. Mechanismus elektrochemické výroby je znázorněn 
na obrázku 8. Tento proces zahrnuje interakci kationtu nebo aniontu v přítomnosti 
vodného nebo organického elektrolytu. Proces interakce má za následek 
strukturální expanzi grafitu. Jakmile je interakce dokončena, použije se k odlupování 
GN vloček do roztoku elektrolytu opačný proud, který byl použit během interakce. 
Výběr vhodných iontů nebo povrchově aktivních látek je nezbytný, pro trvalé 
rozptýlení vloček. 

	

Obrázek 8: Schématický přehled katodické a anodické exfoliace grafitu. Na grafitové 
pracovní elektrodě se vytváří kladný nebo záporný náboj, který přitahuje opačně nabité 

ionty. Grafen může být funkcionalizován buď přidáním funkcionalizačních činidel 
po odlupování nebo (není ukázáno) během exfoliace. [43] 

Elektrochemická exfoliace má potenciálně mnoho výhod oproti tradičním 
chemickým metodám. Ve srovnání s metodami mechanické exfoliace a chemické 
parní depozice je elektrochemická výroba ekonomičtější, zamezuje použití 
agresivních chemikálií, které vede k jednoduššímu čištění výsledného produktu. 
Jednou z nevýhod této metody je průběh exfoliace, která se nevyskytuje 
jen na povrchu grafitu, ale v celé jeho tloušťce. Výsledným produktem se stávají 
grafeny o velké tloušťce. [42] [43] 
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Grafen oxid je vyroben chemickou exfoliací oxidu grafitu. Pokud jde o jeho 
chemickou strukturu, podobá se oxidu grafitu, který na své bazální uhlíkové rovině 
obsahuje velké množství funkčních skupin. Fyzikální struktura grafen oxidu se však 
liší od oxidu grafitu, protože si zachovává strukturu podobnou Grafitové 
struktuře. Obecně se GO exfoliuje do jednovrstvých nebo několikavrstvých 
uhlíkových struktur. Přesná struktura GO není dosud definovaná, jelikož obsah 
funkčních skupin je závislý na postupu výroby. 

První krok při syntéze GO v stabilní koloidní suspenzi začíná oxidací grafitu, 
kde dochází k oxidativní interkalaci (proces, ve kterém je molekula nebo iont (host) 
umístěn do hostitelské mřížky) s oxidačním činidlem. Ten zavádí funkční skupiny 
hydroxylu nebo epoxidu v základní rovině a karbonylové karboxylové kyseliny 
na okrajích viz obrázek 9. Tyto funkční skupiny pomáhají dispergovat a stabilizovat 
grafen oxid ve vodě.  

 

Obrázek 9: Model chemické struktury grafen oxidu [52] 

Grafit se nejprve interkaluje kyselinou sírovou, poté oxiduje za vzniku grafit 
oxidu a následně je vystaven působení ultrazvuku, což vede k individuálním 
dispergovaným vrstvám grafen oxidů, které se vyloučí na jednotlivé listy GO 
za vzniku vodné koloidní suspenze grafen oxidu. 

Grafit oxid lze syntetizovat metodou Brodie, Staudenmaier nebo Hummers 
a jejími variantami Všechny tyto metody zahrnují oxidaci grafitu v přítomnosti 
silných oxidantů kyseliny sírové, kyseliny dusičné a manganistanu draselného.  

Pokud jde o výsledný produkt, nejpoužívanější metody pro výrobu grafen 
oxidu jsou modifikované verze podle Hummerse. Avšak i tyto verze jsou značně 
závislé na použití silných kyselin, dlouhé době ošetření a zdlouhavého procesu 
čištění, což vede k vysokým výrobním nákladům. 

Z tohoto důvodu se v poslední době hledá tzv „zelená cesta“ pro výrobu 
grafen oxidu, která bude netoxická, rychlá a nízkonákladová. Peng a kol. [50] 
se zabýval nalezením vhodného ekologického a vysoce účinného oxidantu. Pomocí 
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železnanu draselného K2FeO4 a kyseliny sírové H2SO4 se mu podařilo syntetizovat 
grafen oxid. V tomto případě je postup syntézy jednodušší, časově úsporný 
a ekologicky přijatelný. Výrobní proces vyžadoval pouze 1 hodinu syntézy 
a připravené listy GO jsou téměř 100% vrstvené bez použití ultrazvuku. grafen oxid 
vykazoval podobnou chemickou strukturu a rozpustnost jako materiály připravené 
za použití konvenční modifikované Hummersovy metody. [51] [52  

5.3 Vliv grafenových nanočástic na cementové kompozity  

Nanomateriály byly označeny jako látky, které by měly mít významný vliv 
na zlepšení mechanických vlastností, zkvalitnění hydratačních procesů, 
jak v počátečním, tak i v pozdějším stádiu a zvýšení trvanlivosti cementových 
kompozitů. Následující podkapitoly se budou těmto vlastnostem věnovat.  

5.3.1 Vliv grafenových nanočástic na hydrataci cementu 

Grafen oxid má pozitivní účinky na hydrataci a vytvrzení cementové pasty, 
které vedou k výraznému zlepšení vlastností cementové pasty. Nicméně 
mechanismus působení GO a cementu nebo produktů hydratace v nárůstu 
mechanické síly není jasně chápán. Lv a kol. [53,54] založili na svém výzkumu 
uznávanou skutečnost, že přidání grafen oxidu urychlilo proces hydratace 
cementu, který se choval jako krystalizační zárodky. Pomocí SEM bylo naznačeno, 
že proces hydratace a tvorby krystalů byl řízen skupinami obsahujících kyslík COOH, 
OH, SO3-protože tyto aktivní skupiny přednostně reagovaly se slínkovými minerály 
C3S, S2S, C3A, C4AF, které vedly k tvorbě krystalizačních zárodků, a růstu krystalů 
na povrchu GO. Lin a kol. [55] zkoumal ve své studii katalytické chování grafen 
oxidu na proces hydratace cementu. Zde se shodl s Lv a kol. [53,54], že GO hraje 
roli krystalového jádra pro růst a hydrataci cementu. Uvedli však další schopnost, 
ve které GO může absorbovat vodu potřebnou pro chemickou reakci ve středním 
stupni hydratačního procesu.  

Wang a kol. [56] zase poukázal schopnost cementových částic absorbovat 
na svůj povrch částice GO, které měly negativní vliv na reologické vlastnosti 
cementového tmele. Tuto skutečnost mají za následek Van der Waalsovy síly, které 
mezi vrstvami GO vedly k přiblížení částic cementu. Z chemického hlediska došlo 
k reakci COOH obsaženého na povrchu GO a kovovými ionty v hydratačním 
produktu, kde došlo k nahrazení H+ iontu v karboxylové skupině kationtem kovu. 
S poklesem hydroxylových skupin dochází k aglomeraci GO v důsledku jeho 
hydrofobní povahy.  
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Na základě poznatků uvedených výše je zřejmé, že karboxylové skupiny GO 
mohou snadno reagovat s kovovými ionty, ale mohou také způsobit řadu 
problémů. Paradoxně je nutné zajistit, aby GO nereagoval s kovovými ionty 
cementu na začátku míchání. Ovšem GO musí reagovat s kovovými ionty, které 
vytvářejí produkty hydratace, aby se dosáhlo spojení mezi nimi a následné zvýšení 
pevnosti v tahu za ohybu.  

5.3.2 Vliv grafenových nanočástic na mikrostrukturu 

Mikrostruktura cementového kompozitu je složena z komplexních reakčních 
produktů hydratace cementu, jako je ettringit, monosulfonát, hydroxid vápenatý 
Ca(OH)2 a hydrát křemičitanu vápenatého, jinak (C–S–H) gelu. 

Grafen oxid (GO) má vysoký specifický povrch, vysokou pevnost a pružnost. 
Uvádí se, že grafen oxid snadno vytváří kompozity se zvýšenou houževnatostí 
mikrostruktury. Z tohoto důvodu byl zkoumán vliv GO na mikrostrukturu a pevnost, 
zejména pevnost v tahu za ohybu cementových kompozitů. 

Grafen oxid a grafen má také pozitivní vliv na snížení pórovitosti. Podle Tong 
a kol. [57], se porézní fáze cementových kompozitů modifikovaných GO a grafenem 
snížila a obsah C–S–H gelu vykazoval nárůst ve srovnání s kontrolními vzorky. 
Ukázalo se, že grafenové částice ovlivňovaly tvorbu C–S–H gelu a vedly k tvorbě 
hutné mikrostruktury. Avšak grafenové nanočástice (GNP – graphene 
nanopartickles) neměly žádný vliv na produkty hydratace, jelikož objemová frakce 
zjištěného hydroxidu vápenatého Ca(OH)2 zůstala víceméně stejná. Nicméně 
Murugan a kol. [58] prohlásil, že objem hydroxidu vápenatého by měl vzrůst, jelikož 
byla zrychlena hydratace cementu GO. 

Shang a kol. [63] identifikoval pomocí SEM cementový kompozit obsahující 
GO. Prvek GO se zde nacházel v hydratačních produktech, což naznačuje, že GO 
spolupůsobil s cementovými částicemi a poskytoval plochu pro nukleaci C–S–H 
gelu, který pak přispěl k vytvoření pevné vazby mezi GO a C–S–H gelem, 
jak je znázorněno na obrázku 10. 
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Obrázek 10: SEM obrázek mikrostrukutry cementové matrice propojené s GO. [63] 

5.4 Vliv uhlíkových nanočástic na trvanlivost cementových kompozitů 

Uhlíkové nanočástice mohou zlepšit trvanlivost cementových kompozitů 
vlivem jejich pozitivních účinků, které mají snahu snížit pórovitost cementové 
matrice, jak bylo popsáno v minulých podkapitolách 5.3.1 a 5.3.2. Snížení 
pórovitosti cementového kamene má podstatný vliv na jeho trvanlivost, která 
je závislá na hloubce průsaku vody, difúzi chloridových iontů, odolnosti proti 
zmrazování a rozmrazování atd. 

Nanočástice na bázi uhlíku mohou zabránit transportu iontů a snížit 
propustnost cementového kamene. Nicméně je třeba poznamenat, že příznivých 
vlastností dosažených působením nanočástic nemusí být dosaženo, pokud nejsou 
v matrici rovnoměrně rozptýleny. Špatná dispergace vede k tvorbě aglomerátů 
nanočástic, které snižují očekávané vlastnosti cementových kompozitů.  

Du a kolektiv [64] se pokusil zvýšit odolnost betonu vůči pronikání vody 
a chloridových iontů. K ověření této skutečnosti použil tři druhy grafenových 
nanočástic, které dávkoval v obsahu 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, a 2,5 % z hmotnosti cementu. 
Před smícháním s ostatními složkami byly nanočástice dispergovány ultra 
sonikačním zařízením za použití dispergační přísady na bázi naftalensulfonátu. Po 
28 dnech zrání byla provedena porozimetrie. Ta odhalila, že přidání 0,5 a 1,0 % 
došlo ke snížení obsahu pórů v řádu nanometrů o 10 %. Podstatné snížení bylo 
zaznamenáno při dávce 1,5 %, kde došlo ke 40% snížení nanopórů a 30% snížení 
mikropórů oproti referenčnímu vzorku. Na pórové struktuře bylo vidět patrné 
zlepšení mikrostruktury vlivem uhlíkových nanočástic, které měly tendenci rozdělit 
větší póry na póry menších rozměrů.  

Proti průniku chloridových iontů byly vzorky nastříkány dusičnanem 
stříbrným a pomocí „migračního koeficientu“ vypočítány hloubky průniku chloridů. 
Přidání 0,5 % grafenových nanočástic pomohlo snížit „migrační koeficient“ chloridů 
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o 25 %, zatímco beton s 1,5 % snížil migraci chloridů o 37 % ve srovnání 
s referenčním betonem. Vyšší odolnost vůči migraci chloridů může být přičítána 
zdokonalení distribuce pórů v cementové pastě. Při vyšších koncentracích 
grafenových nanočástic v suspenzi se čerstvý beton stal viskóznější, což vedlo 
k nižšímu stupni rozptýlení a sdružování nanočástic, které neumožňuje plně využít 
jejich potenciálu. 

Síranová odolnost je klíčovým ukazatelem trvanlivosti. Sírany napadají 
kompozity na bázi cementu, ty vedou k reakci kyseliny sírové a hydroxidu 
vápenatého za vzniku ettringitových sloučenin. Sádra a ettringit obvykle zaujímají 
více prostoru než počáteční produkty hydratace a způsobují tak expanzi 
a následnou destrukci cementové matrice. Pro zvýšení odolnosti cementového 
kompozitu vůči kyselině sírové navrhl Amipasha a kol. [65] použití grafenu (GN) 
v betonu při dávce 0,2 % z hmotnosti cementu. Vzorky byly vystaveny 90dennímu 
působení 3% roztoku kyseliny sírové, která byla měněna každých 15 dní. Výsledky 
ukázaly, že u betonu, kde byly použity grafenové nanočástice došlo ke snížení 
pevnosti v pouze o 10 %. Naopak vzorek bez (GN) vykazovala snížení pevnosti 
až o 70 %. Tato zlepšení jsou přičítána přerušeným difúzním cestám a rovněž 
mikroskopickým velmi těsně rozmístěným vazbám s vysokým specifickým 
povrchem a požadovaným mezifázovým spojením s cementovými hydráty. 

Mohammed a kol. [66] studoval vliv GO na obsah vzduchu ve vytvrzené 
cementové matrici. Množství GO zvolil v dávkách 0,01, 0,03 a 0,06 % z hmotnosti 
cementu. S rostoucím obsahem GO vzrostl i obsah vzduchu v cementové matrici 
a to až o 40 % při dávce 0,06 %. Grafen oxid působí jako povrchově aktivní činidlo, 
které usnadňuje a upravuje tvorbu a strukturu vzduchových pórů. Póry vytvářejí 
prostor pro uvolnění osmotického tlaku, a zvyšují mrazuvzdornost betonu.  

Vliv účinku GO na mrazuvzdornost provedl Teng a kol. [67]. Ve svém 
experimentu použil dva typy grafenových nanočástic, které se lišily tloušťkou 
grafenového listu, typ GN-M 6-8 nm a GN-C 3 nm. Hmotností poměr nanočástic byl 
stanoven na 0,1 % z hmotnosti cementu. Zkouška mrazuvzdornosti proběhla 
ve 300 zmrazovacích cyklech, kdy jeden cyklus se skládal z 10 hodin zmrazování při 
-15 °C a 2 hodin rozmrazování při teplotě 20 °C. Při zmrazování byl sledován 
hmotnostní úbytek a změna délky po 26 cyklech, výsledné hodnoty lze sledovat 
na obrázku 11.  

Po 300 cyklech byla konečná průměrná ztráta hmotnosti u referenčních 
vzorků asi 0,96 %. Podobné trendy byly pozorovány i ve skupinách GM a GOM, 
přičemž první vykazuje vyšší průměrnou konečnou ztrátu hmotnosti 1,2 %, zatímco 
druhý o něco nižší 0,92 %. U skupiny vzorků GC a GOC lze pozorovat odlišné 
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chování. Hmotnost vzorků se zvyšuje během prvních 100 a 130 cyklů a pak 
postupně klesá až do konce sledování mrazuvzdornosti. Konečná průměrná 
hmotnostní ztráta pro skupiny GC a GOC je přibližně 0,07 % a 0,74 %. 

 

	

Obrázek 11: Grafické znázornění výsledků zkoušky mrazuvzdornosti (a) změna hmotnosti 
(b) změna délky. N–srovnávací receptura, GM a GOM grafen oxid vícevrstvý a GC a GOC 

jednovrstvý. 

  



Diplomová práce  Bc. David Šindelek 

 36	

II. Praktická část 

6 Cíl praktické části  

V praktické části bylo navázáno na zkušenosti z  ověřování ultrazvukových 
metod dispergace uhlíkových nanotrubiček CNT a tyto zkušenosti byly ověřeny 
na nově vyrobených grafenoidech. Grafenoidy dodal Ústavu Chemie 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Byly hledány vodná činidla, 
která zabrání rychlému shlukování. Na cementových maltách plněných normovým 
pískem ověřeny mechanické pevnosti. Následně byla navržena receptura betonu 
C 35/45, konzistence S3, na které byly ověřeny dopady na fyzikálně–mechanické 
vlastnosti a mrazuvzdornost betonu s nanočásticemi a bez nanočástic. Jako 
poslední krok byl ověřen vliv grafenoidů na mechanické vlastnosti receptury UHPC. 

6.1 Použité materiály 

K výrobě zkušebních těles byly použity následující materiály. 

6.1.1 Portlandský cement 

Pro praktickou část byly použity celkem 3 druhy cementů. Portlandský CEM I 
42,5 R, Portlandský směsný CEM II/B–M (S – LL) 32,5 R a Portlandský CEM I 52,5 R 
Cementy poskytl výrobní závod Českomoravský cement a. s., výrobní závod Mokrá. 
Vybrané vlastnosti cementů můžete sledovat v tabulkách 2,3,4.  

Tabulka 2: Vybrané chemické a fyzikální vlastnosti Portlandského cementu CEM 42,5 R, 
Českomoravský cement a. s., závod Mokrá 

Chemické složení Fyzikální vlastnosti   

CaO 
 

64,2 [%] Počátek doby tuhnutí 219 [min] 

SiO2 
 

19,5 [%] Konec doby tuhnutí 286 [min] 

Al2O3 
 

4,7 [%] Měrný povrch 374 [m2/kg] 

Fe2O3 
 

3,2 [%] Objemová stálost 0,8 [mm] 

MgO 
 

1,3 [%] Měrná hmotnost 3110 [kg/m3] 

SO3 
 

3,2 [%] Sypná hmotnost 980 [kg/m3] 

Cl- 
 

0,05 [%] 
  

    

K2O 
 

0,78 [%] Obsah složek   

Na2O 
 

0,09 [%] Portlandský slínek 95–100 [%] 

Na2O ekvivalent 0,6 [%] Doplňující složka 5 [%] 
nerozpustný zbytek 0,8 [%] 

    ztráta žíháním 3,2 [%]         
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Tabulka 3: Vybrané chemické a fyzikální vlastnosti Portlandského cementu CEM II/B-M (S-
LL) 32,5 R, Českomoravský cement a. s., závod Mokrá 

Chemické složení Fyzikální vlastnosti   

CaO 
 

60,5 [%] Počátek doby tuhnutí 238 [min] 

SiO2 
 

22,3 [%] Konec doby tuhnutí 302 [min] 

Al2O3 
 

5,1 [%] Měrný povrch 506 [m2/kg] 

Fe2O3 
 

2,9 [%] Objemová stálost 0,8 [mm] 

MgO 
 

2,5 [%] Měrná hmotnost 3050 [kg/m3] 

SO3 
 

2,8 [%] Sypná hmotnost 920 [kg/m3] 

Cl- 
 

0,0064 [%] 
  

    

K2O 
 

0,74 [%] Obsah složek   

Na2O 
 

0,11 [%] Portlandský slínek 65–79 [%] 

Na2O ekvivalent 0,6 [%] Vysokopecní struska 21–35 [%] 
nerozpustný zbytek 1,6 [%] Vápenec 
ztráta žíháním 8,4 [%] Doplňující složka 0–5 [%] 

 

Tabulka 4: Vybrané chemické a fyzikální vlastnosti Portlandského cementu CEM I 52,5 R, 
Českomoravský cement a. s., závod Mokrá 

Chemické složení Fyzikální vlastnosti   

CaO 
 

64,6 [%] Počátek doby tuhnutí 154 [min] 
SiO2 

 
20,3 [%] Konec doby tuhnutí 210 [min] 

Al2O3 
 

4,7 [%] Měrný povrch 508 [m2/kg] 

Fe2O3 
 

3,3 [%] Objemová stálost 1,1 [mm] 

MgO 
 

1,4 [%] Měrná hmotnost 3140 [kg/m3] 

SO3 
 

3 [%] Sypná hmotnost 950 [kg/m3] 

Cl- 
 

0,038 [%] 
  

    

K2O 
 

0,77 [%] Obsah složek   

Na2O 
 

0,09 [%] Portlandský slínek 95–100 [%] 

Na2O ekvivalent 0,6 [%] Doplňující složka 0–5 [%] 
nerozpustný zbytek 0,6 [%] 

 
  

ztráta žíháním 2 [%]       
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6.1.2 Mikrosilika 

Pro návrh UHPC byla použita mikrosilika, která byla dodána od německého 
výrobce RW Silicium GmbH. Chemické složení a fyzikální vlastnosti jsou uvedeny 
v tabulce 5. 

Tabulka 5: Chemické složení a fyzikální vlastnosti mikrosiliky od výrobce RW Silicium GmbH. 

Chemické složení   Fyzikální vlastnosti   

SiO2 
 

96 [%]   Sypná hmotnost 200 [kg/m3] 
SiC 

 
0,6 [%]   Objem. hmotnost 300–360 [kg/m3] 

MgO 
 

0,25 [%]   Měrný povrch 18–22×103 [m2/kg] 

Al2O3 
 

0,2 [%]   Velikost primárních 
částic  

0,1–0,3 [µm] 
CaO 

 
0,3 [%]   

Na2O 
 

0,08 [%]   
Velikost sekundárních 
částic nad 1 µm 

30 [%] K2O 
 

0,5 [%]   

Fe2O3 
 

0,05 [%]   

pH  7,4–8,4 [%]   
Velikost sekundárních 
částic nad 10 µm 

5 [%] volné CaO 0,7 [%]   

ztráta žíháním 1,2 [%]   

6.1.3 Superplastifikační přísada  

Pro návrh receptury C 35/45 byla použita superplastifikační přísada 
Viscocrete 4035 od společnosti SIKA s. r. o. Přísada je na bázi vodného roztoku 
modifikovaných Polykarboxylátů.  

Tabulka 6: Vybrané vlastnosti Superplastifikační přísady Viscocrete 4035 
Chemická báze Polykarboxylát 
Hodnota pH 4,5 [-] 
Objemová hmotnost 1,06 [kg/l] 

Obsah Cl- max. 0,1 [%] 

Na2O ekvivalent max. 1,0 [%] 

6.1.4 Dispergační přísada 

Pro zajištění stabilně dispergované suspenze a její zpětné aglomeraci byla 
použita dispergační přísada Ethacryl TM HF dodaný firmou Coatex SAS, dceřinou 
společností francouzské firmy Arkema S. A. Vlastnosti přísady jsou uvedeny 
v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Vybrané vlastnosti Dispergační přísady Ethacryl TH 
Chemická báze Polykarboxylát éter 
Obsah tuhých složek 40 [%] 
Měrná hmotnost 1070 [kg/m3] 

Obsah Cl- max. 0,01 [%] 

Na2O ekvivalent max. 1,5 [%] 

6.1.5 Kamenivo a voda 

Pro výrobu cementových malt byl použit normalizovaný písek CEN, 
odpovídající požadavkům  ČSN EN 196–1 [N1], dodaný firmou Filtrační písky, 
spol. s r. o. Funkci plniva v receptuře C 35/45 a UHPC zastávaly kameniva frakce: 

• DTK  0–4 mm Žabčice dodaný firmou Písek Žabčice spol. s r. o. 
• HDK 4–8 mm Olbramovice dodaný firmou Českomoravský štěrk, a. s. 
• HDK 8–16 mm Olbramovice dodaný firmou Českomoravský štěrk, a. s. 
Pro zjištění optimální amplitudy a doby rozmíchání nanočástic byla použita 

demineralizovaná voda. Záměsová voda do betonu byla odebrána z vodovodního 
řadu a splňovala požadavky ČSN EN 1008 [N2]. 

6.2 Použitá zařízení a jejich principy 

Magnetická míchačka PHOENIX RSM–10HS 
Magnetická míchačka je laboratorní zařízení určené k homogenizaci s nízkou 

viskozitou. Pracovním nástrojem je rotující magnetka umístěná v kádince 
s roztokem.  

Pohyb magnetky je zajištěn rotačním magnetickým polem, které je tvořeno 
permanentním magnetem nebo elektromagnetem. Tyto magnety jsou schovány 
pod tzv. „plotýnkou“, na kterou se pokládá kádinka s daným roztokem. 

Míchadlo značky PHOENIX RSM – 10HS, použité k přípravě suspenze 
grafenoidů a grafen oxidů, dokáže rozmíchat až 3000 ml roztoku při 100–1500 
ot/min. Toto zařízení bylo použito pro prvotní rozmíchání grafenoidů s povrchově 
aktivní látkou. 

Ultrazvukový kavitátor Sonoplus HD 3200 
Ultrazvukový kavitátor je výrobek německé firmy Bandelin Electronic. Pomocí 

tohoto přístroje lze efektivně a jednoduše dispergovat nanočástice ve vodném 
prostředí. Kavitátor vytváří smykové napětí vyvolané tzv. „kavitací“. Kavitace je děj, 
při kterém dochází k tvorbě vzduchových bublinek v kapalině a jejich kolapsu. 
Při kolapsu dochází k uvolnění značné energie, která umožňuje dispergaci 
nanočástic. Tento přístroj se skládá z několika částí, kterými jsou:  
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• generátor – vytváří a převádí nízkofrekvenční (50 Hz) a vysokofrekvenční 
(20 kHz) napětí, 
• konvektoru – přeměňující vysokofrekvenční elektrickou energii na energii 
mechanickou o stejné frekvenci, 
• sonotrody – díl nacházející se mezi převaděčem a sondou. Díky svému 
speciálnímu tvaru zvětšuje amplitudu vibrace, 
• sondy – poslední díl sestavy, jejíž úkolem je převod ultrazvukové energie 
do roztoku.  
Mezi další součásti sestavy patří stojan a rozetová nádobka, ve které byla 

rozmíchána suspenze grafenoidů. Postup dispergace bude popsán v další kapitole.  

UV/Vis/NIR Spektrofotometr PerkinELmer LAMBDA 1050 
Tento přístroj slouží k měření vlastností vzorku (například koncentrace látky 

v roztoku) na základě pohlcení světla v různých vlnových délkách. Při měření 
dochází k porovnávání odraženého/prošlého světelného paprsku měřeným 
a srovnávacím vzorkem. Výsledkem spektrofotometrického měření je tzv. absorpční 
spektrum, které charakterizuje vlastnosti prostředí. Jedná se o Grafickou závislost 
absorpce nebo energie na vlnové délce. Výsledné křivky jsou charakteristické svým 
tvarem a polohou maxima. Hlavní části spektrofotometru jsou: 

• zdroj záření – halogenová lampa nebo žárovka poskytující záření v dané 
oblasti, 
• čočky a zrcadla – mají funkci usměrňovací pro světelný paprsek, 
• monochromátor – zařízení propouštějící světlo určité vlnové délky, 
• kyvetový prostor – prostor pro zkušební a srovnávací vzorek, 
• detektor – kamera nebo fotodioda sloužící k převedení světelné energie 
na elektrický signál, 
• výstupní zařízení – software pro analýzu dat. 

HOBARTOVA laboratorní míchačka 
Pro přípravu malt podle ČSN EN 196–1[N1] byla použita Hobartova 

laboratorní míchačka. 

XRD PANalalytical empyrea 
Tento přístroj slouží ke stanovení rentgenové difrakční analýzy krystalických 

látek, popřípadě k doplnění informací o chemickém a mineralogickém složení 
zkoumané látky pomocí rentgenového záření. Rentgenové záření představuje část 
elektromagnetického spektra velmi krátké vlnové délky (10-10 m) a velmi vysoké 
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frekvenci. Výsledkem rentgenové difrakční analýzy (RTG) je rentgenový 
difraktogram.  

Zařízení pro rentgenovou difrakci se nazývá rentgenový difraktograf, který 
sestává ze tří základních částí: 

• stabilizovaný zdroj záření – rentgenová trubice, 
• goniometru – pro posun vzorků a detektorů, 
• detekčního a registračního zařízení.  
Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN MIRA3 XM 
Rastrovací elektronový mikroskop SEM (scanning elektron microscope) 

je přístroj umožňující pozorovat zkoumané objekty o velikosti jednotek nm. Toho 
lze dosáhnout pomocí úzkého a pohyblivého svazku elektronů vysílajícího proti 
vzorku. Elektrony interagují s povrchem zkoumaného vzorku a podle jeho 
charakteru vznikají detekované signály, ze kterých se skládá obraz. 

V diplomové práci byl SEM použit pro identifikaci grafenoidů v cementových 
maltách.  

Rtuťový porozimetr PASCAL 240 SERIES 
Rtuťová porozimetrie slouží k měření velikosti a obsahu pórů ve zkoumaném 

materiálu. Jedná se o destruktivní metodu. Metoda je založena na zvyšování tlaku 
nesmáčivé intruzní kapaliny a postupném zaplňování pórů od největších 
po nejmenší. Přístroj pracuje ve dvou režimech:  

• Nízkotlaký režim, který začíná zaplňovat evakuovaný vzorek a pokračuje 
přes normální tlak až do 3–4 atmosfér (4 µm velkých pórů). 
• Vysokotlaký režim, kde se vzorek přesune do vysokotlaké části a vzorek 
se měří atmosférickým tlakem a maximálním tlakem až 414 MPa. Nejmenší 
stanovitelné póry jsou velikosti 3 nm, tato metoda tedy umožňuje stanovení 
celé distribuce makro i mezopórů. 
Rtuťová porozimetrie byla použita v diplomové práci pro stanovení velikosti 

a distribuci pórů v cementové pastě s obsahem grafenoidů.  

6.3 Další použitá zařízení a pomůcky 

• vibrační stůl s elektromagnetickým upínáním forem BETON SYSTÉM, 
• laboratorní talířová míchačka s nuceným oběhem na beton, 
• zkušební lis Toni Technik s kontrolní jednotkou ToniTROL, 
• zmrazovací zařízení KD-20-T4,1, 
• ultrazvuková vana BANDELIN SONOREX RK 106, 
• laboratorní sušárny Binder a Memmert. 
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7 Metodika praktické části 

Praktická část je rozdělena na tři části. První část je věnována hledání 
optimálních parametrů ultrazvukového míchání a dispergaci nově vyrobených 
nanočástic – grafenoidů, které byly dodány ve třech modifikacích. Grafenoidy dodal 
Ústav Chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Grafenoidy 
byly dodány v práškovém stavu a proto byly pomocí ultrazvukového kavitátoru 
Sonoplus HD 3200 rozmíchány a spektrofotometrem UV/Vis/NIR PerkinELmer 
LAMBDA 1050 sledována optimální dávka, amplituda a čas pro jejich dispergaci.  

Druhá část je zaměřena na aplikaci grafenoidů v cementových maltách, kde 
byl zkoumán jejich vliv na mechanické vlastnosti při dávce 0,01, 0,025 a 0,05 % 
z hmotnosti cementu po 7 a 28 dnech zrání. 

V poslední části jsou vybrané typy grafenoidů, které se projevily příznivě 
na mechanických vlastnostech v cementových maltách, aplikovány do betonové 
směsi pro pevnostní třídu C 35/45 a do UHPC.  

7.1 První část – optimální parametr ultrazvukového míchání 

Abychom naplno využili potenciál grafenoidů, bylo zapotřebí zajistit 
maximální stupeň jejich dispergace. K vytvoření stabilní suspenze byl použit 
ultrazvukový kavitátor Sonopuls HD 3200, který dodal potřebnou energii 
k překonání přitažlivých sil mezi nanočásticemi. Pomocí UV/Vis/NIR 
spektrofotometrie byla stanovena optimální amplituda a čas pro jejich rozmíchání.  

7.1.1 Příprava a složení suspenzí 

Suspenze byly připravovány ze 100 g destilované vody a tří odlišných dávek 
0,01, 0,025 a 0,05 % grafenoidů. Prvotně byly grafenoidy dodány ve dvou 
modifikacích – grafit oxid s nízkým stupněm exfoliace a worm–like neoxidovaný 
grafenoid. Po výsledcích na cementových maltách byl dodán další typ grafenoidu, 
výrobního označení Flakes 42. Množství vody je odvozeno od reálné dávky vody 
a postupu míchání pro cementové malty. Dávka grafenoidů byla stanovena 
na základě konzultace výzkumného týmu zabývající se aplikací nanomateriálů 
v betonech na UTHD a odborné literatury. Uvedená procenta jsou vztažena 
na hmotnost cementu. Ke každé suspenzi byla přidána dávka povrchově aktivní 
přísady, jejíž dávka se s dávkou grafenoidů měnila. 

Takto připravené suspenze se rozmíchávaly ultrazvukovým kavitátorem 
o velikosti amplitudy 10, 20, a 72 %. Pro zjištění optimálního rozmíchání bylo 
odebráno celkem 15 vzorků. Pro 10% amplitudu byly stanoveny časy odběru, 
kterým náležela dodaná energie. Pro následující amplitudy 20 a 72 % se vzorky 
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odebíraly v dodané energii, která se rovnala energii při 10% amplitudě. Tento 
postup byl aplikován pro grafenoidy typu grafit oxid a Flakes 42. grafen s výrobním 
označením Flakes 42, byl upraven tak, aby došlo ke zkrácení času potřebného 
pro rozmíchání. Z toho důvodu byly časové intervaly pro rozmíchání zkráceny 
na polovinu časových intervalů prvotních grafenoidů.  

Odebrané vzorky mikropipetou byly dále ředěny a následně přelity 
do kyvety. Kyveta byla vložena do upínacího mechanismu zařízení UV/Vis/NIR 
Spektrofotometru. UV/Vis/NIR byl nastaven tak, aby měřil absorbanci ve vlnové 
délce od 450 nm do 200 nm. Každé vlnové délce náležela hodnota absorbance, ze 
které se vypočítala průměrná absorbance pro daný čas/energii. 

7.1.2 Výsledky naměřených hodnot  

Výsledné hodnoty byly graficky zpracovány. V grafech je vykreslena 
průměrná absorbance vždy pro jednu amplitudu a dávku grafenoidu. Pro ilustraci 
je předložen graf 1 průměrné absorbance pro grafenoid typu Flakes 42 při dávce 
0,025 % při amplitudě 10 %. 

	
Graf 1: Průměrná absorpce pro grafenoid typu Flakes 

Z vykreslených křivek závislosti dodané energie na absorbanci suspenze 
se stanoví optimální čas a amplituda pro rozmíchání grafenoidu. Optimální čas 
pro rozmíchání grafenoidu typu grafit oxid bylo poněkud složitější, a proto byly 
zvoleny časy pro jeho rozmíchání 10 a 20 minut, při 10% amplitudě. grafenoid typu 
Flakes 42 byl upraven, aby se snížila doba rozmíchání, která byla stanovena na 4,5 
minuty při 10% amplitudě.  

-0,002

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

200 250 300 350 400

ab
so

rb
an

ce
 [-

]

vlnová délka [nm]

průměrná absorbance z 15 měření 



Diplomová práce  Bc. David Šindelek 

 44	

Z použitých amplitud 10, 20 a 72 % byla vybrána nejnižší amplituda 10 %. U této 
amplitudy se ukázalo, že byla do určité doby šetrná ke struktuře grafenových listů 
a nepoškozovala je. Pro ilustraci je přiložen Obrázek 12 a 13. 

 

 

Obrázek 12: Struktura vloček grafenoidu pořízená SEM při 10% amplitudě v čase odebírání, 
zleva: 1, 3 a 5 minut. 

	

Obrázek 13: Struktura vloček grafenoidu pořízená SEM při 10% amplitudě v čase odebírání, 
zleva: 7, 9 a 15 minut. 

Z obrázků 12 a 13 je jasně patrné, že se zvyšujícím se časem sonikace při 
konstantní amplitudě docházelo k poškození na okraji grafenových listů. 

7.1.3 Diskuze  

Cílem první praktické části bylo najít optimální amplitudu a čas dispergace 
pro vytvoření stabilní suspenze s dávkou grafenoidů 0,01, 0,025 a 0,05 %. Měření 
probíhalo s grafenoidem typu grafit oxid a Flakes 42. Po několika měřeních, 
u kterých bylo obtížné zjistit jednotný čas, byly zvoleny dva intervaly pro rozmíchání 
grafit oxidu, 10 a 20 minut.  

Grafenoid s výrobním označením Flakes 42 byl upraven, a to z důvodu 
snížení celkového času pro vytvoření stabilní suspenze. Výše uvedená teze byla 
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potvrzena měřením na UV/Vis/NIR spektrofotometru – hodnota se pohybovala 
v rozmezí 270 až 300 sekund. Proto byl zvolen čas rozmíchání na 4,5 minuty.  

Při dispergaci ultrazvukovým kavitátorem byly suspenze rozmíchávány 10, 20 
a 72 % amplitudou. Na obrázcích 12 a 13, lze sledovat, že s rostoucím časem 
odběru, při 10% amplitudě, docházelo k poškození konců struktury grafenových 
listů. Proto byla amplituda 20 a 72 % vyloučena jako nevhodná pro tento typ 
nanočástic.  

7.2 Druhá část – ověření vlivu na cementové malty 

První fází byla stanovena optimální amplituda a potřebný čas pro rozmíchání 
grafenoidů, která umožňuje v této fázi navrhnout několik variant cementových malt 
s dávkou grafenoidů a porovnat je s referenčními vzorky.  

Na cementových maltách byla zjištěna objemová hmotnost a porovnány 
fyzikálně–mechanické vlastnosti, pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku. 
U vybraných vzorků cementových malt byl zkoumán vliv grafenoidů na 
mikrostrukturu cementové malty pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu.  

Dále byly u vybraných nanočástic namíchány cementové pasty. 
Na cementových pastách byl ověřen vliv na pórovitost a mikrostrukturu 
cementového kamene, resp. tvorbu C–S–H gelu.  

7.2.1 Receptury 

Receptury cementových malt vycházely z ČSN EN 196–1[N1]. Jako plnivo byl 
použitý normalizovaný písek CEN. Pojivovou složku tvořily dva typy cementů. 
Portlandský CEM I 42,5 R a portlandský směsný CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R. Pro 
ověření vlivu nanočástic byly navrženy referenční receptury, které neobsahovaly 
dávku grafenoidů  

Celkem byly navrženy tři receptury cementových malt se třemi typy 
grafenoidů. Jednotlivé receptury se lišily dávkou použitého grafenoidu, typem 
cementu a způsobem přípravy disperze. Detailní složení jednotlivých receptur 
znázorňuje tabulka 8.  

Pro zjištění vlivu grafit oxidu na mikrostrukturu cementového kamene byla 
navržena receptura pro cementovou pastu, ze které byly vyrobeny trámečky 
2×2×10 mm. Na těchto trámečcích byla stanovena vysokotlaká rtuťová 
porozimetrie a RTG analýza. Detailní složení lze vidět v přiložené tabulce 9.  
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Tabulka 8: Složení receptur pro cementové malty 
SLOŽENÍ RECEPTUR 

OZN/MAT 
  CEM I CEM II Písek CEN Voda GRF–WL GRF–GO GRF–FL42 
  m [g] m [g] m [g] m [g] m [g] m [g] m [g] 

WL – I 
  450  1350 225 0,045   
  450  1350 225 0,1125   
  450  1350 225 0,225   

WL – II 
   450 1350 225 0,045   
   450 1350 225 0,1125   
   450 1350 225 0,225   

GO – I 
  450  1350 225  0,1125  
  450  1350 225  0,225  

GO – II 
   450 1350 225  0,1125  
   450 1350 225  0,225  

FL – I 
  450  1350 225   0,1125 
  450  1350 225   0,225 

FL – II 
   450 1350 225   0,1125 
   450 1350 225   0,225 

REF I.   450  1350 225    

REFII.    450 1350 225    
 

 Legenda použitých označení jednotlivých receptur v tabulce 8: 
WL je grafenoid worm–like 

GO  grafenoid grafit oxid s nízkým stupněm exfoliace 

FL  grafenoid s výrobním označením Flakes 42 

REF  Referenční receptura neobsahující grafenoid 

 
Tabulka 9: Složení cementové malty pro stanovení obsahu pórů a RTG analýzy  

Označení vzorku 
CEM I 
42,5 R 

Voda GRF-GO 

m [g] m [g] m [%] 
GRF/GO 0,01 %_10 M CEM I 225 67 0,01 
GRF/GO 0,05 %_10 M CEM I 225 67 0,05 
GRF/GO 0,01 %_10 20M CEM I 225 67 0,01 
GRF/GO 0,05 %_10 20M CEM I 225 67 0,05 

7.2.2 Příprava suspenzí pro jednotlivé receptury  

Příprava suspenzí se pro jednotlivé receptury lišila dávkou grafenoidů 
a zejména postupem rozmíchání a časem dispergace.  
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Postup míchání byl přizpůsoben nabytým poznatkům z první fáze praktické 
části. Neoxidovaný grafenoid ve formě prášku worm–like použitý v receptuře WL –I. 
a WL–II byl rozmíchán v celé dávce záměsové vody pouze elektromagnetickým 
míchadlem po dobu 5ti minut při otáčkách 500 za minutu.  

Pro ostatní dva typy grafenoidů grafit oxid (receptura GO – I. a GO – II), 
a Flakes 42 (receptura FL – I. A FL – II), byly použity odlišné postupy přípravy 
suspenze, které byly limitovány objemem rozetové nádoby. Pro zachování 
koncentrace z první fáze byla záměsová voda a dávka grafenoidů vždy rozdělena 
na polovinu. To znamená, že celkový čas pro rozmíchání jedné suspenze 
se zdvojnásobil. Postup rozmíchání je znázorněn graficky na obrázku 14. a popsán 
v následujících bodech:  

• polovina naváženého grafenoidu se smíchala s polovinou záměsové vody 
(112 g) a polovinou dispergačního činidla Ethacryl TM. Takto vzniklá 
suspenze byla rozmíchána elektromagnetickým míchadlem po dobu 5 minut 
při 500 otáčkách.  
• Následně se rozmíchaná suspenze přelila do rozetky, kde byla 
dispergována 10% amplitudou pomocí ultrazvukového kavitátoru 10 nebo 
20 minut. Vzniklá suspenze po ultrasonikaci byla přelita zpět do odměrné 
nádoby a míchána na elektromagnetickém míchadle, než byla ukončena 
sonikace druhé poloviny suspenze. 
• Vzniklé suspenze se následně slily dohromady a pomocí 
elektromagnetického míchadla byly homogenizovány po dobu 2 minut při 
otáčkách 500 za minutu. 

	
Obrázek 14: Grafické znázornění pro přípravu dispergované suspenze ultrazvukovým 

kavitátorem a elmag. míchadlem. Zleva: navážení grafenoidu, rozmíchání poloviny navážky 
v elmag. míchadle, dispergace ultrazvukovým kavitátorem a následná homogenizace 

dispergovaných suspenzí. 

7.2.3 Příprava zkušebních těles 

Pro přípravu zkušebních těles byl použitý normový písek CEN dodaný firmou 
Filtrační písky, spol. s r. o. Dva typy cementů CEM I 42,5 R a CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R 
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které poskytl výrobní závod Českomoravský cement a. s., výrobní závod Mokrá 
a připravená suspenze grafenoidů. 

Byly vyrobeny zkušební tělesa, trámečky o rozměrech 40×40×160 mm 
s následujícím postupem výroby:  

• navážení potřebného množství cementu dle tabulky 8. Normalizovaný 
písek nebylo potřeba vážit, byl dodán přímo od výrobce v igelitovém obalu 
v celkové navážce 1350±5 g.  
• Míchání cementové malty dle ČSN EN 196–1[N1]. Do míchačky se vlije 
připravená suspenze a přidá celé množství cementu. Ihned se spustí 
míchání nízkou rychlostí, po 30 sekundách se za chodu míchačky sype 
normový písek po dobu 30 s. Po vysypání písku se chod míchačky přepne 
na vysokou rychlost, která trvá dalších 30 s. Po ukončení míchání 
se míchačka vypne na 90 s (období klidu potřebné na setření malty 
na stěnách nádoby). Následně se míchá vysokou rychlostí po dobu 90 s.  
• Ihned po domíchání byla cementová malta naplněna do ocelové 
trojformy a hutněna na elektromagnetickém vibrátoru po dobu 2 minut.  
• Vyrobené trámečky byly zakryty fólií, po 24 hodinách odformovány 
a uloženy do vodní lázně, kde zrály při teplotě 20 ± 2 °C po dobu 7 a 28 dní.  

7.2.4 Zkoušení mechanických vlastností 

Po 7 a 28 dnech byly příslušné vzorky vyndány z vodního uložení změřeny 
a zváženy pro stanovení objemové hmotnosti cementové malty v zatvrdlém stavu. 
Následně byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu za ohybu a tlaku.  

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu byla provedena tříbodovým ohybem. 
Zkušební trámeček se položí stranou kolmou na směr hutnění a zatěžuje 
konstantně rostoucí silou 50 ± 10 N×s-1. Výsledná pevnost v tahu za ohybu 
se vypočítá dle následujícího vzorce: 

 2

5,1
hb
lFR t

f ×
××

=
, (7.1) 

kde Rf je pevnost v tahu za ohybu [MPa], 

Ft maximální zatížení na střed trámečku při porušení [N], 

l vzdálenost mezi podporami [mm] 

b,h šířka, výška trámečku v průřezu [mm] 

Výsledná pevnost v tahu za ohybu se vyjádří jako aritmetický průměr ze tří 
výsledků s přesností na 0,1 MPa.  
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Zkouška pevnosti v tlaku proběhla na vzniklých polovinách trámečků 
po pevnosti v tahu za ohybu. Polovina trámečku se umístila do předem upravených 
čelistí zkušebního lisu tak, aby konce trámečku přesahovaly o 10 mm mimo 
zatěžovací plochu.  Zatížení se konstantně zvyšuje rychlostí 2400 ± 200 N 
až do samotného porušení vzorku. Pevnost v tlaku se vypočítá dle následujícího 
vzorce:      

 Ac
FR c

c =
, (7.2) 

kde Rc je pevnost v tlaku [MPa], 

Ft maximální zatížení při porušení [N], 

AC zatěžovací plocha působící na vzorek 40 × 40 [mm] 

Výsledná pevnost v tlaku se vyjádří jako aritmetický průměr ze šesti výsledků 
sady tří trámečků s přesností na 0,1 MPa.  

7.2.5 Vliv grafenoidu worm–like na mechanické vlastnosti receptury WL – I. a WL – II 

Výsledné pevnosti v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech zrání receptury WL – I. 
a WL – II s grafenoidem typu worm–like jsou zobrazeny v tabulce 10. Grafické 
znázornění pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech je vidět v grafech 2 
a 3.  

Tabulka 10: Výsledné mechanické pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech zrání 
receptury WL – I. a WL – II 

receptura–veličina 

po 7 dnech zrání  po 28 dnech zrání  

Rf      Rc      
nárůst/pokles 
pevnosti [%] 

Rf      Rc      
nárůst/pokles 
pevnosti [%] 

[MPa] [MPa] Rf   Rc  [MPa] [MPa] Rf   Rc  

I 

GRF/WL 0,01 % CEM I 8,6 33,6 -4,4 -15,6 10,6 42,2 16,5 -5,8 

GRF/WL 0,025 % CEM I 9,4 39,1 4,4 -1,8 10,2 43,1 12,1 -3,8 

GRF/WL 0,05 % CEM I 9,5 40,1 5,6 0,8 10,4 46,7 14,3 4,2 

II 

GRF/WL 0,01 % CEM II 6,6 23,6 -12,0 -17,5 9,8 34,7 2,1 -11,9 

GRF/WL 0,025 % CEM II 7,1 25,5 -5,3 -10,8 9,4 34,9 -2,1 -11,4 

GRF/WL 0,05 % CEM II 6,9 28,5 -8,0 -0,3 9,7 37,8 1,0 -4,1 

  
REF CEM I 9,0 39,8     9,1 44,8     

REF CEM II 7,5 28,6     9,6 39,4     
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Graf 2: Srovnání pevnosti v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech zrání referenčních vzorků 

a vzorků s grafenoidem typu worm–like receptury WL – I. a WL – II  

 

	
Graf 3: Srovnání pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech zrání referenčních vzorků a vzorků 

s grafenoidem typu worm–like receptury I WL – I. a WL – II  
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7.2.6 Diskuze k výsledkům receptury WL – I. a WL – II 

Přiložené grafy udávají průběh pevností v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 
dnech zrání cementových malt s obsahem grafenoidu typu worm–like při dávce 
0,01, 0,02 a 0,05 % z hmotnosti cementu v gramech.  

Celkem bylo namícháno 48 zkušebních vzorků o rozměrech 40×40×160 mm. 
Jednotlivé vzorky se lišily dávkou grafenoidů a to 0,01 % 0,025 % a 0,05 % 
z hmotnosti cementu, dále byly použity dva typy cementu, a to portlandský cement 
CEM I - 42,5 R a portlandský cement CEM II /B-S (S-LL) 32,5 R, který poskytla 
společnost Českomoravský cement a.s., ze závodu Mokrá.  

Pro rozmíchání bylo použito elektromagnetická míchačka PHOENIX RSM–
10HS. Jednotlivé dávky grafenoidu byly rozmíchávány vždy po dobu 5 minut při 500 
otáčkách za minutu. Pro srovnání 7 a 28denních mechanických pevností byly 
namíchány referenční vzorky cementem CEM I 42,5 R a CEM II CEM II /B-S (S-LL) 
32,5 R. Tyto vzorky grafenoidy typu worm–like neobsahovaly. 

Vývoj pevnosti v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech můžeme sledovat z grafu 2. 
U 7denních pevností nedošlo k výrazné změně pevnosti ve prospěch vzorků 
s dávkou grafenoidů. Jediný nárůst, který byl sledován, byl při dávce 0,025 a 0,05 % 
u cementu CEM I 42,5 R. Zde došlo zhruba k 4 a 5% zvýšení ohybové pevnosti. 
O něco zajímavěji se jeví 28denní pevnosti v tahu za ohybu. Zde bylo dosaženo 
pozitivního účinku u všech dávek grafenoidu s cementem CEM I 42,5 R a dokonce 
nepatrné zvýšení při dávce 0,01 % s cementem CEM II /B-S (S-LL) 32,5 R. 
Procentuálně došlo ke zvýšení o 16, 12 a 14 % při dávce 0,01, 0,025 a 0,05 % 
v tomto pořadí u CEM I a o 2,1 % u CEM II s 0,01 % obsahem grafenoidu.  

Vývoj pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech můžeme sledovat z grafu 3. 
Zde lze vidět, že přidání grafenoidu worm–like se po 7 dnech na pevnosti v tlaku 
nijak výrazně neprojevil, naopak došlo k mírnému snížení pevností u obou typů 
cementu. Jediný nárůst pevnosti byl zaznamenán u vzorku s dávkou 0,05 %, který 
činil 0,8 %. U 28denních pevností se opakoval stejný scénář jako u pevností 
7denních. Pouhý nárůst pevnosti v tlaku se projevil opět u dávky 0,05 %, který byl 
navýšen o 4,2 % ve srovnání s referenčním vzorkem.  
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7.2.7 Vliv grafenoidu grafit oxid na mechanické vlastnosti receptury GO – I. a GO – II 

Na receptuře GO – I. a GO – II byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu 
za ohybu a tlaku pouze po 28 dnech zrání. Výsledky jsou zaznamenány a přiloženy 
v tabulce 11. Grafické znázornění pevností v tahu za ohybu a tlaku po 28 dnech 
lze sledovat v grafech 4 a 5. Tyto receptury byly namíchány s grafenoidem typu 
grafit oxid s nízkým stupněm exfoliace. Pro rozmíchání ultrazvukovým kavitátorem 
byly stanoveny dva časy 10 a 20 minut. Dále byl u tohoto typu grafenoidu vyšetřen 
vliv na velikost a distribuci pórů, pomocí rtuťové porozimetre. Pomocí RTG analýzy 
byl sledován obsah krystalických látek v cementových pastách. RTG analýza byla 
provedena za účelem možného potenciálu grafit oxidu zvýšit obsah C–S–H gelu. 

Tabulka 11: Výsledné mechanické pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 28 dnech zrání 
receptury GO – I. a GO – II 

receptura–označení  

po 28 dnech zrání  

Rf      Rc      
nárust/pokles 
pevnosti [%] 

[MPa] [MPa] Rf   Rc  

I 

GRF/GO 0,01 % A10 10M CEM I 10,3 44,2 13,2 -1,3 
GRF/GO 0,05 % A10 10M CEM I 10,5 47,1 15,4 5,1 
GRF/GO 0,01 % A10 20M CEM I 10,0 47,1 9,9 5,1 
GRF/GO 0,05 % A10 20M CEM I 10,3 49,6 13,2 10,7 

II 

GRF/GO 0,01 % A10 20M CEM II 9,1 38,3 -5,2 -2,8 
GRF/GO 0,05 % A10 10M CEM II 9,9 41,8 3,1 6,1 
GRF/GO 0,01 % A10 10M CEM II 9,7 40,1 1,0 1,8 
GRF/GO 0,05 % A10 20M CEM II 10,2 42,0 6,3 6,6 

  
REF CEM I 9,1 44,8     
REF CEM II 9,6 39,4     
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Graf 4: Srovnání pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech zrání referenčních vzorků a vzorků 

s grafenoidem typu grafit oxid receptury GO – I. a GO – II 

	

Graf 5: Srovnání pevnosti v tlaku 28 dnech zrání referenčních vzorků a vzorků 
s grafenoidem typu grafit oxid receptury GO – I. a GO – II 
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7.2.8 Vliv grafenoidu – grafit oxid na pórovitost cementového kamene 

Vliv grafit oxidu pórovitost cementového kamene byl stanoven pomocí 
vysokotlaké rtuťové porozimetrie. Cementové pasty byly namíchány s cementem 
CEM I 42,5 R a grafenoidem typu grafit oxid. Čas dispergace ultrazvukovým 
kavitátorem a amplituda byla zachována jako u cementových malt, tedy vzorek ozn. 
CEM I 0,05_10 obsahoval dávku grafit oxidu 0,05 % a byl rozmíchán po dobu 10 
minut. Vzorky byly po 24 hodinách odformovány a uloženy ve vodním prostředí 
po dobu 20 dnů. Tato doba by měla postačit pro vytvoření C–S–H gelu ve struktuře 
cementového kamene.  Výsledný vliv grafit oxidu na velikost pórů lze sledovat 
v grafu 6.  

	
Graf 6: Naměřené hodnoty vysokotlaké rtuťové porozimetrie pro cementovou pastu 

s obsahem grafit oxidu v čase rozmíchání 10 a 20 minut.  

7.2.9 Vliv grafenoidu – grafit oxid na tvorbu C–S–H gelu 

Množství obsažené C–S–H fáze v cementovém kameni lze získat z RTG 
analýzy a jejího výsledného difraktogramu, pomocí Rietveldovy kvantitativní metody 
fázového složení. Výsledné difraktogramy jsou součástí přílohy [P1,P2]. Bohužel 
RTG analýza neodhalila významný rozdíl mezi vzorkem referenčním a vzorky 
s obsahem grafit oxidu a proto C–S–H fáze nebyla dopočítána. Vliv grafenoidu grafit 
oxidu na mikrostrukturu 

Během průběhu zkoušky pevnosti v tlaku byly odebrány vzorky grafit oxidu 
pro identifikaci grafitových lístků v mikrostruktuře cementové malty. Získané vzorky 
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byly vysušeny v sušárně při teplotě 60 °C. Identifikace mikrostruktury byla 
provedena SEM na 28denních pevnostech při dávce 0,05 % grafit oxidu. Pro 
ilustraci byly vybrány snímky grafit oxidu ve ztvrdlé cementové maltě, viz obrázek 
15. 

 

 

Obrázek 15: Snímky pořízené SEM, vlevo list grafit oxidu při 5 kx zvětšení a vpravo při 10 kx 
zvětšení. 

	

Obrázek 16: Snímky pořízené SEM při 10 kx zvětšení, vlevo struktura portlanditu 
v cementové maltě referenčního vzorku s CEM I, vpravo struktura ettringitu v referenční 

cementové maltě s typem cementu CEM II /B-S (S-LL) 32,5 R.  

7.2.10 Diskuze k výsledkům receptury GO – I. a GO – II a mikrostruktuře 

V přiložených grafech 4 a 5 můžeme sledovat průběh pevností v tahu 
za ohybu a tlaku po 28 dnech zrání receptur cementových malt GO – I. a GO – II 
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s obsahem grafenoidu typu grafit oxid s nízkým stupněm exfoliace. Oproti 
receptuře WL – I. a WL – II se receptura GO – I. a GO – II lišila technologickým 
postupem přípravy a vynecháním prostřední hodnoty množství grafenoidu. Tento 
typ grafenoidu byl rozmíchán elektromagnetickým míchadlem a následně 
dispergován ultrazvukovým kavitátorem po dobu 10 a 20 minut při stejné 
amplitudě 10 %. (celý postup přípravy kapitola 7.1.1)  

Celkem bylo namícháno 54 zkušebních těles o rozměrech 40×40×160 mm. 
Jednotlivé vzorky se lišily dávkou grafenoidů a to 0,01 a 0,05 % použitým typem 
cementu a časem sonikace.  

Pro srovnání 28denních mechanických pevností byly namíchány referenční 
vzorky s cementem CEM I 42,5 R a CEM II CEM II /B-S (S-LL) 32,5 R bez dávky 
grafenoidu – grafit oxidu. 

Z grafu 4 můžeme pozorovat vývoj pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech 
zrání, u kterých došlo k jejich výraznému zvýšení v kombinaci s portlandským 
cementem CEM I 42,5 R a to o 13 a 15 % při dávce 0,01 a 0,05 % v čase sonikace 10 
minut a 13 a 9 % v čase sonikace 20 minut. U receptury. GO – II kde byl použit 
portlandský cement směsný CEM II /B-S (S-LL) 32,5 R byl sledován nepatrný nárůst, 
ale i pokles pevnosti. Při obsahu dávky grafenoidu 0,01 % v čase rozmíchání 10 
minut, došlo ke snížení o 5 % ohybové pevnosti. Zbylé vzorky prokázaly nepatrné 
zvýšení.  

Naměřené 28denní pevnosti v tlaku zobrazuje graf 5. Vliv grafit oxidu 
se projevil nepatrným zvýšením tlakové pevnosti téměř ve všech kombinacích, 
až na dávku 0,01 % u obou typů cementů. Zde se pevnost snížila o 2 a 1 % oproti 
referenčním vzorkům. 

S tímto typem grafenoidu byly také namíchány cementové pasty, na kterých 
byly po vytvrzení provedeny zkoušky vysokotlaké rtuťové porozimetrie a RTG. Tyto 
zkoušky měly odhalit vliv grafit oxidu na tvorbu mikrostruktury cementové kamene.  

Výsledky vysokotlaké rtuťové porozimetrie jsou prezentovány v přiloženém 
grafu 6. Jednotlivé křivky znázorňují množství a velikost pórů obsažených při dané 
dávce grafit oxidu a srovnány s referenční recepturou Největší vliv na výslednou 
pórovitost cementového kamene měl vzorek označení CEM I 0,05_10, u kterého 
došlo ke snížení pórovitosti o 8 % ve srovnání s referenčním vzorkem. Naopak u 
vzorku CEM I 0,01_10, se celková pórovitost navýšila o 2,6 %. 

Výsledky RTG analýzy jsou součástí přílohy [P1,P2]. Pomocí rentgenové 
difrakce byly identifikované krystalické látky – Portlandit Ca(OH)2, Alit C3S, 
Brownmillerit C4AF a Hydrogrosular C3AH6 v cementovém kameni. Identifikací 
těchto krystalických látek se dá pomoci získaného difraktogramu a Rietvaldovy 
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početní metody nejmenších čtverců (výpočetního programu), dopočítat množství 
amorfní fáze. Z výsledných difraktogramů však nelze sledovat žádnou změnu oproti 
referenčnímu vzorku.  

7.2.11 Vliv grafenoidu Flakes 42 na mechanické vlastnosti receptury FL – I a FL – II 

Na receptuře FL – I a FL – II byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu za ohybu 
a tlaku po 7 a 28 dnech zrání. Výsledné naměřené hodnoty jsou prezentovány 
v tabulce 12. Grafický vývoj pevností v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech 
je znázorněn v grafu 7 a 8. Receptury byly namíchány s grafenoidem typu Flakes 42. 
Tento typ grafenoidu byl upraven tak, aby se snížila doba jeho rozmíchání 
ultrazvukovým kavitátorem. Pro rozmíchání byl stanoven poloviční čas 4,5 minuty 
než u receptury GO – I a GO – II, kde byly použity časy dva, a to 10 a 20 minut.  

Tabulka 12: Výsledné mechanické pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech zrání 
receptury FL – I a FL – II 

receptura–označení 

po 7 dnech zrání  po 28 dnech zrání  

Rf      Rc      
nár./pokl. 

pevnosti [%] 
Rf      Rc      

nár./pokl. 
pevnosti [%] 

[MPa] [MPa] Rf   Rc  [MPa] [MPa] Rf   Rc  

I 
G/FL 0,01 % 4,5_M CEM I 8,1 34,0 1,3 -17,1 9,2 47,9 12,2 6,7 
G/FL 0,05 % 4,5_M CEM I 9,0 39,7 12,5 -3,2 8,7 47,5 6,1 5,8 

II 
G/FL 0,01 % 4,5_M CEM II 5,5 19,9 -11,3 -18,1 8,7 32,9 7,4 -7,6 
G/FL 0,05 % 4,5_M CEM II 6,2 24,0 0,0 -1,2 8,1 37,1 0,0 4,2 

  
REF  CEM I 8,0 41,0     8,2 44,9     
REF  CEM II 6,2 24,3     8,1 35,6     
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Graf 7: Srovnání pevnosti v tahu za ohybu po 7 a 28 dnech zrání referenčních vzorků 

a vzorků s grafenoidem typu Flakes 42 receptury FL – I a FL – II 

	

	
Graf 8: Srovnání pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech zrání referenčních vzorků a vzorků 

s grafenoidem typu Flakes 42 receptury FL – I a FL – II  
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7.2.12 Diskuze výsledků receptury FL – I a FL – II  

Výsledné naměřené pevnosti v tahu za ohybu a tlaku po 7 a 28 dnech zrání 
ve vodním uložení lze sledovat v grafech 7 a 8. Receptura FL – I a FL – II obsahovala 
upravený grafenoid s výrobním označením Flakes 42. Který byl dodán 
po grafenoidech worm–like a grafit oxid. Grafenoid Flakes 42 byl záměrně upraven, 
aby se snížila doba dispergace ultrazvukovým kavitátorem. Celkem bylo namícháno 
s tímto typem grafenoidu 24 zkušebních těles. Pro Jednotlivé vzorky byly stanoveny 
jak stejné dávky, 0,01 a 0,05 %, tak i typy cementů.  

Pro porovnání vlivu grafenoidů na mechanické vlastnosti bylo namícháno 
celkem 12 zkušebních těles o rozměrech 40×40×160 mm z cementové malty, které 
grafenoid Flakes 42 neobsahovaly. 

Z grafu 7 můžeme sledovat průběžný vývoj pevností v tahu za ohybu po 7 
a 28 dnech zrání. Zvýšená pevnost v tahu za ohybu po 7 dnech byla zaznamenána 
u dávky 0,05 % v kombinaci s portlandským cementem CEM I 42,5 R. Pevnost 
v tahu za ohybu se zvýšila o 12,5 %. Snížení pevnosti v tahu za ohybu došlo při 
dávce 0,01 % s použitím typu cementu CEM II a to o 11 %. U 28denních pevnosti 
v tahu za ohybu došlo oproti referenčním vzorkům k jejich zvýšení o 12 a 6 % při 
dávce 0,01 a 0,05 % grafenoidu s cementem CEM I 42,5 R. Při dávce 0,01 % 
s cementem CEM II se zvýšila pevnost v tahu za ohybu o 7,4 %.  

Průběžný vývoj 28denních a 7denních pevností v tlaku znázorňuje graf 8. 
U 7denních pevností, nedošlo k žádnému nárůstu pevností v tlaku v porovnání 
s referenčními vzorky. Naopak, u obou dávek a typů cementu byly zaznamenány 
poklesy pevnosti v tlaku. Nejvyšší pokles činil 24 % u typu cementu CEM II s dávkou 
grafenoidu 0,01 % a  také u cementu CEM I ve stejné dávce 15 %. 

Výsledné 28denní pevnosti v tlaku s množstvím grafenoidu 0,01 % a 0,05 % 
se nepatrně projevila na zvýšení pevnosti v tlaku s portlandským cementem CEM I 
zhruba o 6 % a u portlandského cementu CEM II pouze u dávky 0,05 %.  
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7.3  Třetí část – Ověření vlivu grafenoidů na betony a UHPC 

V poslední etapě praktické části byly navrženy receptury a namíchány betony 
s grafenoidy, které vykazovaly dobré mechanické vlastnosti na cementových 
maltách v předchozí kapitole.  

Podle zadání diplomové práce byly navrženy tři receptury pevnostní třídy 
C35/45, konzistence S3, kde byly použity grafenoidy typu grafit oxid s nízkým 
stupněm exfoliace a Flakes 42. Pro srovnání vlivu grafenoidů na fyzikálně–
mechanické vlastnosti byla namíchána referenční receptura. Po 28 dnech zrání 
ve vodním uložení byly na betonových zkušebních těles provedeny zkoušky 
pevnosti v tahu ohybem, příčném tahu, pevnosti v tlaku a pevnost v tahu 
povrchových vrstev betonu. Z receptury I. bylo osm zkušebních těles vystaveno 100 
zmrazovacím cyklům. Receptura II. vystavena zmrazování nebyla, jelikož grafenoidy 
typu Flakes 42 byly dodány se zpožděním.  

Jako poslední byla navržena receptura UHPC s grafenoidem typu Flakes 42. 
U této receptury byly provedeny zkoušky pevnosti v tahu ohybem, příčném tahu 
a tlaku. Po 28 dnech zrání ve vodním uložení.  

7.3.1 Návrh receptury pevnostní třídy C 35/45  

Návrh receptur vycházel z požadavku na pevnostní třídu C35/45 dle ČSN EN 
206 [N3] a konzistence sednutí kužele S3 dle ČSN EN 12350–2.[N4] Celkem byly 
navrženy tři receptury. Jednotlivé složení receptur je předloženo v tabulce 13.  

Jako pojivo byl použit portlandský cement třídy CEM I 42,5 R, který poskytl 
výrobní závod Českomoravský cement a. s., výrobní závod Mokrá. Jako plnivo bylo 
použito kamenivo tří frakcí 

• DTK  0–4 mm Žabčice dodaný firmou Písek Žabčice spol. s. r. o. 
• HDK 4–8 mm Olbramovice dodaný firmou Českomoravský štěrk, a. s. 
• HDK 8–16 mm Olbramovice dodaný firmou Českomoravský štěrk, a. s. 

Superplastifikační přísada Viscocrete 4035 od společnosti SIKA s. r. o. 
Přísada je na bázi vodného roztoku modifikovaných Polykarboxylátů. Jako 
dispergační přísada byl použit Ethacryl TM HF dodaný firmou Coatex SAS, dceřinou 
společností francouzské firmy Arkema S. A Záměsová voda do betonu byla 
odebrána z vodovodního řadu a splňovala požadavky ČSN EN 1008 [N2].  
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Tabulka 13: Složení receptur pevnostních třídy C 35/45 

SLOŽENÍ RECEPTUR C 35/45 

OZN/MAT 
CEM I 
42,5 R 

Frakce       
0-4mm 

Frakce       
4-8mm 

Frakce       
8-16mm 

Voda 
GRF          
GO 

GRF    
FL42 

Sika 
4035 

m [kg] m [kg] m [kg] m [kg] m [g] m [g] m [g] [%] 
I – GO 360 840 205 900 175 18   0,6 
II – F42 360 840 205 900 175   18 0,6 
REF 360 840 205 900 175     0,6 

7.3.2 Příprava suspenzí pro receptury pevnostní třídy C 35/45 

Příprava suspenzí pro jednotlivé receptury probíhala v ultrazvukové vaně 
BANDELIN SONOREX RK 106, jelikož použití ultrazvukového kavitátoru se v tomto 
případě jevilo jako nemožné, vzhledem k objemu disperze. Ultrazvuková vana 
pracuje s přibližně třikrát menším výkonem, proto se prodloužila doba dispergace 
na 14 minut. Suspenze byly rozmíchány s dávkou grafenoidů 0,05 %, ke kterým byla 
přidána dispergační přísada Ethacryl TM HF v poměrném množství.  

Suspenze pro I. recepturu obsahovala grafenoid typu grafit oxid 
a pro recepturu II. grafenoid Flakes 42. Takto připravené suspenze byly přelity 
do nádoby a následně smíchaly s ostatními složkami receptury.  

7.3.3 Příprava zkušebních těles  

Čerstvý beton byl vyroben navážením jednotlivých složek obsažených 
v Tabulce 14 a poté jejich smícháním v laboratorní talířové míchačce s nuceným 
oběhem. Dle ČSN EN 12350–2 [N4] byla zjištěna optimální konzistence sednutí 
kužele S3.  

Čerstvý beton byl dále hutněn na vibračním stole v ocelových formách 
o rozměrech 100 × 100 ×400 mm. Po 24. hodinách byla zkušební tělesa vyjmuta 
z forem a uložena do vodního prostředí při teplotě 20±2 °C.  

7.3.4 Návrh receptury UHPC 

Po konzultaci s vedoucím diplomové práce a získaných poznatků teoretické 
části byla navržena receptura UHPC. Složení receptury je dáno tabulkou 14.  

Pro návrh UHPC byl použit portlandský cement třídy CEM I 52,5 R, který 
poskytl výrobní závod Českomoravský cement a. s., výrobní závod Mokrá. Jako 
plnivo bylo použito kamenivo dvou frakcí 

• DTK 0–4 mm Žabčice dodaný firmou Písek Žabčice spol. s. r. o. 
• HDK 4–8 mm Olbramovice dodaný firmou Českomoravský štěrk, a. s. 
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Superplastifikační přísada Viscocrete 4035 od společnosti SIKA s. r. o. 
je přísada je na bázi vodného roztoku modifikovaných Polykarboxylátů. Jako 
dispergační přísada byl použit Ethacryl TM HF dodaný firmou Coatex SAS, dceřinou 
společností francouzské firmy Arkema S. A. Záměsová voda do betonu byla 
odebrána z vodovodního řadu a splňovala požadavky ČSN EN 1008 [N2]. 

Tabulka 14: Receptura UHPC 

RECEPTURA UHPC 

CEM I 
52,5 R 

Frakce       
0-4mm 

Frakce       
4-8mm 

Mikrosilika Voda 
Super. 
Přísada 

GR    
FL42 

m [kg] m [kg] m [kg] m [g] m[g] [%] m [g] 

750 725 675 112 150 2,5 375 

7.3.5 Příprava suspense pro UHPC  

Postup přípravy suspenze pro UHPC je totožný s postupem přípravy 
pro recepturu C 35/45.  

7.3.6 Příprava zkušebních těles  

Čerstvá betonová směs UHPC byla vyrobena navážením jednotlivých složek 
obsažených v tabulce 14 a poté smíchána v laboratorní talířové míchačce 
s nuceným oběhem. Betonová směs UHPC byla dále hutněna na vibračním stole 
v ocelových formách o rozměrech 100×100×400 mm. Po 24. hodinách byla 
zkušební tělesa vyjmuta z forem a uložena do vodního prostředí při teplotě 20±2 

7.3.7 Zkoušení mechanických vlastností receptury C 35/45, UHPC a mrazuvzdornosti 

Po 28 dnech zrání byla tělesa vytažena, změřena a zvážena pro stanovení 
objemové hmotnosti dle ČSN EN 12390–7 [N5] a provedena zkouška tahové 
pevnosti, příčného tahu, tlaku a zkouška pevnosti v tahu povrchových vrstev 
betonu. U referenční receptury a receptury I. byla provedena zkouška 
mrazuvzdornosti po 100 cyklech.  

Zkouška pevnosti v tahu betonu byla provedena dle ČSN EN 12390–5 [N6] 
čtyřbodovým ohybem.  

Zkušební trámec se položí stranou kolmou na směr hutnění a zatěžuje 
konstantně rostoucí silou 0,4–0,6 MPa/s. Zatěžuje se do porušení a zaznamená 
se maximální síla při porušení zkušebního tělesa.  
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Výsledná pevnost v tahu za ohybu se vypočítá dle následujícího vzorce: 

 
2
21 dd
lFfcf ×
×

=
, (7.3) 

kde fcf je pevnost v tahu za ohybu [MPa], 

F maximální zatížení při porušení [N], 

l vzdálenost mezi podporami [mm], 

d1d2 rozměry příčného řezu zkušebního tělesa [mm]. 

Výsledná pevnost v tahu za ohybu se určí jako aritmetický průměr ze tří 
měření s přesností na 0,1 MPa.  

Pevnost v příčném tahu byla stanovena dle ČSN EN 12390–6 [N7]. Zkouška 
byla provedena na třech polovinách trámců, vzniklých z pevnosti v tahu za ohybu. 
Zkušební těleso se umístilo mezi válcové segmenty, které jsou uchopeny 
do vodícího zařízení pro usazení tělesa tak, aby vodící přípravek nebránil deformaci 
tělesa během zkoušky. Zatěžuje se konstantním přírůstkem síly 0,04–0,06 MPa/s 
a do porušení, kde se zaznamená maximální síla při porušení zkušebního tělesa. 
Výsledná pevnost v tahu za ohybu se vypočítá dle následujícího vzorce: 

 dL
Ffct ××
×

=
p
2

, (7.4) 

kde fct je pevnost v příčném tahu [MPa], 

F maximální zatížení při porušení [N], 

L délka dotykové přímky tělesa [mm], 

d zvolený příčný rozměr [mm]. 

Výsledná pevnost v příčném tahu se zaokrouhlí na nejbližší 0,05 MPa. 

Pevnost v tlaku byla provedena dle ČSN EN 12390–3 [N8]. Zkouška byla 
provedena zlomcích trámců, po stanovení pevnosti v tahu ohybem. Zkušební těleso 
bylo umístěno do pracovního prostoru hydraulického lisu kolmo na směr hutnění 
ve středu tlačných desek. Zkušební těleso bylo plynule zatěžováno konstantní 
rychlostí 0,6±0,2 MPa/s až do úplného porušení, kde se zaznamenalo maximální 
dosažené zatížení.  

	  



Diplomová práce  Bc. David Šindelek 

 64	

Pevnost v talku se vypočítala dle následujícího vzorce: 

 Ac
Ffc =

, (7.5) 

kde Fc je pevnost v tlaku [MPa], 

F maximální zatížení při porušení [N], 

Ac Průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení 
[mm]. 

Výsledná pevnost v tlaku byla zaokrouhlena na nejbližší 0,1 [MPa]. 

Zkouška mrazuvzdornosti byla provedena dle normy ČSN EN 73 1322 [N9]. 
Zkouška se lišila počtem zmrazovaných vzorků, které udává norma. Pro 100 
zmrazovacích cyklů byly použity čtyři vzorky referenční a čtyři vzorky s obsahem 
grafenoidu grafit oxid. Před započetím zkoušky byla tělesa změřena a zvážena 
pro zjištění objemové hmotnosti a následně nasycena vodou. Takto připravená 
tělesa byla vložena do zmrazovacího zařízení na 100 zmrazovacích cyklů. 
Zmrazování a rozmrazování probíhalo v následujících cyklech, kdy jeden cyklus 
se skládá ze čtyř hodin zmrazování při teplotě -20 °C a rozmrazování při teplotě 
+20 °C. Po ukončení zkoušky mrazuvzdornosti byla tělesa opět změřena, zvážena 
pro určení objemové hmotnosti a následně provedeny destruktivní zkoušky 
pevnosti v tahu ohybem a tlaku. 

Jako výsledek zkoušky se určí součinitel mrazuvzdornosti, což je poměr 
hodnoty aritmetického průměru tahových pevností zmrazovaných trámců 
k hodnotě aritmetického průměru pevnosti porovnávaných trámců. Beton 
je považován za mrazuvzdorný na ten počet cyklů tehdy, pokud není součinitel 
mrazuvzdornosti pod 75 %.  

Zkouška pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu byla provedena 
v souladu s ČSN 73 1318 [N10] Stanovení pevnosti betonu v tahu, Příloha D. 
Podstatou zkoušky je změření síly potřebné k odtržení povrchových vrstev betonu 
o určité ploše od podkladu kolmým tahem. Pro zkoušku byly použity kovové terče 
o průměru 50 mm, které byly přilepeny na před upravený povrch. Pro stanovení 
pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu byl použit přístroj DYNA Z 16, 
s rozsahem 0,0 až 7,5 MPa. 
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Obrázek 17: Fotografie vybraných provedených zkoušek na recepturách C 35/45 a UHPC. 

Zleva: pevnost v tahu ohybem, pevnost v příčném tahu 

	

Obrázek 18 : Fotografie znázornění vybraných provedených zkoušek na recepturách C 
35/45 a UHPC. Zleva: pevnost v tlaku, stanovení mrazuvzdornosti. 

7.3.8 Vliv grafenoidu grafit oxid na mechanické vlastnosti betonu C 34/35 

V přiložené Tabulce 15 jsou znázorněny výsledné hodnoty mechanických 
vlastností jednotlivých receptur po 28 dnech zrání. Na těchto recepturách byly 
provedeny destruktivní zkoušky pevnosti v tahu za ohybu, příčném tahu, tlaku 
a zkoušky pevnosti v tahu povrchových vrstev. Vyšetřované tělesa byly trámce 
rozměru 100×100×400 mm. Grafické znázornění provedených zkoušek a jejich 
výsledné hodnoty jsou prezentovány v jednotlivých grafech.   
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Tabulka 15: Výsledné naměřené hodnoty receptury C35/45 po 28 dnech zrání 

MECHANICKÉ PEVNOSTI PO 28 DNECH   

Receptura označení 
fcf fct Fc ØFc 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

C 35/45 – GO 4,6 4,00 37,7 37,7 

C 35/45 – F42 4,4 4,25 34,2 34,2 

C 35/45 – REF 4,6 4,00 39,1 39,1 
	

	
Graf 9: Srovnání pevností v tahu ohybem receptur C 34/35 s obsahem grafit oxidu, Flakes 

42 a referenční receptury po 28 dnech zrání  

	
Graf 10: Srovnání pevností v příčném tahu receptur C 34/35 s obsahem grafit oxidu, Flakes 

42 a referenční receptury po 28 dnech zrání 
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Graf 11: Srovnání pevností v tlaku receptur C 34/35 s obsahem grafit oxidu, Flakes 42 

a referenční receptury po 28 dnech zrání 

7.3.9 Vliv grafenoidu grafit oxid na mrazuvzdornost betonu C 35/45 

V přiložené tabulce 16 jsou znázorněny výsledné hodnoty mechanických 
vlastností jednotlivých receptur před vystavením působení mrazu a po 100 cyklech 
zmrazování. Součinitel mrazuvzdornosti byl stanoven jako hodnota aritmetického 
průměr tahových pevnosti po 100 zmrazovacích cyklech k hodnotě aritmetického 
průměru tahových pevností porovnávacích trámců. Grafické znázornění pevnosti 
v tahu ohybem nezmrazených a zmrazených vzorků po 100 cyklech je znázorněn 
v grafu 12. 

Tabulka 16: Výsledné hodnoty nezmrazovaných a zmrazovaných vzorků  

označení/veličina 
nezmrazované po 100 cyklech Souč. 

mrazuvz. fcf fct Fc fcf fct Fc 
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [%] 100C 

C 35/45 – GO 4,6 4,0 37,7 5,0 4,0 41,9 107 
C 35/45 – REF 4,6 4,0 39,1 4,7 4,5 44,5 102 
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Graf 12: Srovnání pevností v tahu ohybem před a po 100 cyklech receptury s grafit oxidem 

a  receptury referenční. 

7.3.10 Vliv grafenoidu grafit oxid a Flakes 42 na pevnost v tahu povrchových vrstev 

Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu byla stanovena na trámcích 
100×100×400 mm po 28 dnech zrání betonu. Celkem bylo vyzkoušeno pět trámců, 
tři po 28 dnech zrání a dva trámce po 100 cyklech zmrazování. Na každém trámci 
bylo provedeno šest odtrhových zkoušek, které byly zprůměrovány. Naměřené 
hodnoty a výsledné hodnoty zobrazuje tabulka 17. Grafické znázornění výsledných 
pevností je zobrazeno v grafu 13.  

Tabulka 17: Naměřené a výsledné hodnoty pevnosti v tahu povrchových vrstev po 28 
dnech a 100 cyklech zmrazování  

Receptura 1 2 3 4 5 6 Rt 
[MPa] [MPa] 

C 35/45 – GO  3,4 3,4 3,5 3,0 3,1 2,9 3,2 
C 35/45 – F42  2,7 3,1 3,0 3,6 3,3 2,3 3,0 
C 35/45 – REF  2,5 2,9 3,1 3,3 2,7 2,9 2,9 
C 35/45 – GO/MRÁZ  2,9 2,9 2,1 2,7 2,6 2,2 2,5 
C 35/45 – REF/MRÁZ  2,3 3,1 1,9 2,2 3,5 2,3 2,5 
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Graf 13: Naměřené hodnoty pevností povrchových vrstev betonu jednotlivých receptur C 

35/45 po 28 dnech zrání a 100 cyklech zmrazování.  

7.3.11 Diskuze k receptuře C 35/45 

V receptuře pevnostní třídy C 35/45 byly použity dva typy grafenoidu grafit 
oxid a Flakes 42 ve stejném množství 0,05 % z hmotnosti cementu Celkem bylo 
namícháno 20 zkušebních těles o rozměrech 100×100×400 mm. Osm těles s grafit 
oxidem, receptura C 35/45 – GO. Dalších osm těles bez grafit oxidu, receptura C 
35/45 REF a poslední čtyři tělesa s grafenoidem Flakes 42, C 35/45 – FL42. 
Na těchto tělesech byly provedeny destruktivní zkoušky pevnosti v tahu, příčném 
tahu, tlaku a zkouška pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu. U vybraných těles 
byla provedena zkouška mrazuvzdornosti na 100 cyklů.  

Vývoj tahových pevností po 28 dnech zrání můžeme sledovat v grafu 9. 
Jediný pozitivní, avšak nepatrný nárůst tahových pevností se projevil u receptury 
C 35/45 GO ve srovnání s referenční recepturou. U druhé receptury C 35/45 FL42, 
kde byl použit grafenoid typu  Flakes 42, byl sledován pokles pevnosti oproti 
referenční receptuře o 4  %.  

Vývoj pevnosti příčném tahu po 28 dnech zrání můžeme sledovat v grafu 10.  
Nejvyšší hodnoty 4,2 MPa bylo dosaženo u receptury s grafenoidem Flakes42. 
Tento rozdíl je nepatrný ve srovnání se zbývajícími dvěma recepturami, které 
dosáhly pevnosti 4,0 MPa. 

Pevnosti v tlaku stanovené po 28 dnech se nevyrovnala ani jedna receptura 
s grafenoidy. Ve srovnání s referenční recepturou zde došlo k poklesu pevností 
o 3,5 a 12,5 % grafenoidů grafit oxid a Flakes 42 v tomto pořadí.  
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Pevnost povrchových vrstev stanovené po 28 dnech zrání a 100 
zmrazovacích cyklech se vyvíjely následovně. Nejvyšší tahová pevnost byla 
zaznamenána u receptury C 35/45–GO, kde dosáhla 3,2 MPa. V porovnání 
s referenční recepturou to dělá 9 % nárůst. Pevnost v tahu povrchových vrstev 
u vzorků vystavených zmrazování došlo v porovnání s nezmrazovanými k poklesu. 
Tento pokles činil 21 a 13 % u receptury C 35/45–GO a C 35/45 REF. 

Co se týká fyzikálně-mechanických vlastností, nebylo zde dosaženo 
potenciálu použitých grafenoidů ve srovnání s cementovými maltami. Tento 
negativní vliv může být zapříčiněn několika faktory, jako je špatná dispergace 
nanočástic nebo jejich homogenizace s ostatními složkami betonu, které je třeba 
eliminovat v dalších studiích, zabývajících se tímto typem grafenoidů. 

Takřka jediný pozitivní vliv grafenoidu typu grafit oxid byl sledován při 
stanovení součinitele mrazuvzdornosti, který byl stanoven na 107 %. Při srovnání 
tahových pevností nezmrazovaných receptur a receptur vystavených 100 cyklům 
zmrazení, došlo k navýšení pevnosti ve prospěch jak srovnávací receptury, tak 
receptury s obsahem grafit oxidu. Procentuálně došlo ke zvýšení tahových pevností 
o 8 a 2 % ve prospěch grafit oxidu. Výsledné dosažené fyzikálně mechanické 
vlastnosti dosažené u sledovaných zkušebních betonových těles nedosáhly 
požadované pevnostní třídy C 35/45. Nesplnění pevnostních požadavků pro 
pevnostní třídu C 35/45 mohl být způsoben nekompatibilitou povrchově aktivní 
látky pro rozmíchání grafenoidů a superplastifikační přísady (u čerstvého betonu 
docházelo k tixotropii). Receptury dosáhly pevnostní třídy C 30/37.  

7.3.12 Vliv grafenoidu Flakes 42 na mechanické vlastnosti UHPC 

V přiložené tabulce 18 jsou znázorněny výsledné hodnoty mechanických 
vlastností referenční receptury UHPC a UHPC s obsahem grafenoidu Flakes 42 
po 28 dnech zrání ve vodním uložení. Na těchto recepturách byly provedeny 
destruktivní zkoušky pevnosti v tahu ohybem, příčném tahu a tlaku. Vyšetřované 
tělesa byly trámce rozměru 100×100×400 mm. Grafické znázornění výsledných 
hodnot v tahu ohybem ilustruje graf 14, Pevnosti v příčném tahu graf 15 a pevnosti 
v tlaku graf 16. 
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Tabulka 18: Výsledné naměřené hodnoty receptur UHPC po 28 dnech zrání 

Receptura /označení 
fcf fcf fct fct Fc Fc 

[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] 

UHPC GRF/F42 
I 14,0 

13,3 
7,7 

8,5 
114,7 

111,1 II 12,7 9,6 110,9 

III 13,3 8,3 107,8 

UHPC REF 

I 12,9 

12,8 

8,9 

7,9 

112,9 

116,7 II 13,0 7,4 107,4 

III 12,3 7,3 129,8 
 

	
Graf 14: Výsledné pevností v tahu ohybem po 28 dnech zrání receptur UHPC 

	
Graf 15: Výsledné pevností v příčném tahu po 28 dnech zrání receptur UHPC  
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Graf 16: Výsledné pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání receptur UHPC 

7.3.13 Diskuze k receptuře UHPC  

V receptuře UHPC byl použit typ grafenoidu Flakes 42 ve stejném 
procentuálním množství z hmotnosti cementu, tak jako u receptur C 35/45 – 
0,05 %. Celkem bylo namícháno osm zkušebních těles o rozměrech 100×100×400 
mm. Čtyři tělesa s obsahem Flakes 42 a čtyři tělesa referenční Na těchto tělesech 
byly provedeny destruktivní zkoušky pevnosti v tahu ohybem, příčném tahu a tlaku 
po 28 dnech zráni ve vodním uložení. Jelikož byla v receptuře  

Vliv grafenoidu Flakes 42 na průběh pevnosti v tahu ohybem po 28 dnech 
zrání můžeme sledovat v grafu 14. U pevnosti v tahu ohybem došlo k nepatrnému 
zvýšení pevnosti s obsahem grafenoidu Flakes 42. Výsledná pevnost dosáhla 13,3 
MPa což je 3% nárůst ve srovnání se vzorkem referenčním, který dosáhl hodnoty 
12,8 MPa.  

Pevnosti v příčném tahu po 28 dnech zrání můžeme sledovat v grafu 15. 
Stejný trend se objevil i zde, kdy grafenoid Flakes42 nepatrně pozvedl pevnosti 
v příčném tahu. Hodnota naměřené pevnosti dosáhla 8,5 a 7,9 MPa u receptury 
UHPC GR/F42 a UHPC REF v tomto pořadí, což odpovídá 7% zvýšení.  

Nejvyšší hodnoty 4,2 MPa bylo dosaženo u receptury s grafenoidem 
Flakes42. Tento rozdíl je nepatrný ve srovnání se zbývajícími dvěma recepturami, 
které dosáhly pevnosti 4,0 MPa. 

Pevnosti v tlaku stanovené po 28 dnech překročily hranici 100 MPa u obou 
receptur. Aby bylo dosaženo parametru UHPC, bylo by potřeba navýšení pevností 
u obou receptur zhruba o 40 MPa. Potencionální nárůst tlakových pevností by 
se dal očekávat při delší době vytvrzování vzorků. Ty však nemohly být z časových 
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důvodů zjištěny. Pozitivní vliv grafenoidu typu Flakes 42 se u pevnosti v tlaku 
neprojevil, ba naopak, došlo zde k poklesu ve srovnání s referenční recepturou 
o 4,5 %.  
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8 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na téma využití nanotechnologií 
pro cementové kompozity a betony ultra vysokých pevností. V teoretické části byly 
popsány základní teoretické principy pro návrh ultra vysokopevnostních betonů 
společně se vstupními suroviny pro jejich výrobu. Pří výběru vstupních surovin 
je potřeba sledovat jejich proměnlivé vlastnosti, které by mohly při vzájemné 
interakci ovlivnit vlastnosti čerstvého a zatvrdlého UHPC. Dále je v teoretické části 
věnována velká pozornost nanočásticím na bázi uhlíku, především nově 
se objevující modifikace grafenu. Jsou zde shrnuty poznatky týkající 
se mechanických a chemických vlastností, způsobu výroby, dávkování, a především 
vlivu tohoto druhu nanočástic na mechanické vlastnosti a trvanlivost cementových 
kompozitů.  

V praktické části byla řešena problematika grafenoidů. Jednalo se o pilotní 
výzkum, který měl nastínit možnosti použití grafenoidů do cementových kompozitů. 
Tento typ grafenoidů byl dodán Ústavem Chemie Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy Univerzity v Brně 

V první části praktické práce byla zaměřena na hledání optimálních 
parametrů nastavení ultrazvukového míchání grafenoidů pro přípravu 
cementových malt. Optimální parametry byly hledány s využitím ultrazvukového 
kavitátoru, který dodal potřebnou energii pro rozmíchání stanovené dávky 
grafenoidů. Pomocí spektrofotometru UV/Vis/NIR byla určena vhodná energie a čas 
pro dispergaci nanočástic. Pro potvrzení zvolené vhodné energie byly pořízeny 
snímky SEM, pomocí kterých bylo odhaleno poškození grafenoidů, při vystavení 
delší době ultrazvukového míchání. 

V druhé části byly aplikovány získané poznatky na cementových maltách. Byl 
zde ověřen vliv grafenoidů na fyzikálně–mechanické vlastnosti pevnosti v tahu 
a tlaku po 7 a 28 dnech zrání tří typu grafenoidů. U vybraného typu grafenoidu, byl 
ověřen vliv na pórovitost a mikrostrukturu cementového kamene pomocí 
vysokotlaké rtuťové porozimetrie a RTG analýzy. Pomocí SEM byl u jednoho typu 
grafenoidu sledován vliv na tvorbu mikrostruktury cementové malty.  

Ve třetí etapě praktické práce byly aplikovány získané poznatky z prvních 
dvou etap na cementových maltách. Tyto poznatky byly soustředěny na výrobu 
betonů pevnostní třídy C 35/45 a UHPC. Pro výrobu betonů byl redukován výběr 
grafenoidů na dva typy, které se osvědčily u cementových malt. Následovalo 
ověření vlivu grafenoidů na mechanické a trvanlivostní vlastnosti betonů. 
Mechanické vlastnosti byly sledovány na pevnosti v tahu ohybem, příčném tahu, 
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tlaku a pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu. Trvanlivostní vlastnosti byly 
sledovány na zkoušce mrazuvzdornosti.  

Vliv grafenoidů na mechanické vlastnosti cementových malt se projevil 
zejména zvýšením tahových pevností po 28 dnech zrání. U 7denních pevností byl 
většinou zaznamenán pokles oproti referenční receptuře.  

Vliv grafenoidů na mechanické vlastnosti betonů nepřinesl zlepšení 
sledovaných fyzikálně-mechanických charakteristik, jak tomu bylo u cementových 
malt. V několika případech bylo zaznamenáno nepatrné zvýšení pevností, a to 
zejména u příčného tahu a pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu. Prakticky 
jediným pozitivním efektem dodání grafenoidů do betonu UHPC bylo zvýšení 
odolnosti proti zmrazování ve srovnání s referenční recepturou. 

Pro namíchání cementových malt byly použity dva druhy cementů CEM I a 
CEM II. Při srovnávání výsledných hodnot fyzikálně mechanických vlastností 
cementových malt bylo dosaženo lepších výsledků u směsí s typem cementu CEM I.  

Celkový přehled vlivu grafenoidů na mechanické vlastnosti cementových 
malt a betonů pro všechny receptury a dávkování je shrnut v tabulce 19.  
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Tabulka 19: Celkový přehled vlivu grafenoidů na mechanické vlastnosti cementových malt a betonů 

typ grafenoidu sledovaná vlastnost po 28dnech zrání zkušební tělesa 
max. 

nárůst 
[%] 

dávka 
grafenoidu/ 

druh cementu 

max.  
pokles 

[%] 

dávka 
grafenoidu/ 

druh cementu 
worm–like Pevnost v tahu za ohybu   Trámečky 40×40×160 mm 16,5  0,01 % CEM I 2,1 0,025 % CEM II 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků  40×40×160 mm 4,2 0,05 % CEM I 11,9 0,01 % CEM II 
grafit oxid Pevnost v tahu za ohybu  Trámečky 40×40×160 mm 15 0,05 % CEM I 5,2 0,01 % CEM II 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků  40×40×160 mm 10,7 0,05 % CEM I 2,8 0,01 % CEM II 
flakes 42 Pevnost v tahu za ohybu  Trámečky 40×40×160 mm 12 0,01 % CEM I - - 

Pevnost v tlaku Zlomky trámečků  40×40×160 mm 6,7 0,01 % CEM I 7,6 0,01 % CEM II 

receptura sledovaná vlastnost po 28dnech zrání zkušební tělesa 
max. 

nárůst 
[%] 

typ a dávka 
grafenoidu 

max.  
pokles 

[%] 

typ a dávka 
grafenoidu 

C 35/45–GO Pevnost v tahu ohybem Trámce 100×100×400 mm - - - - 
Pevnost v příčném tahu Zlomky trámců 100×100×400 mm - - - - 
Pevnost v tlaku Zlomky trámců 100×100×400 mm - - 3 GO (0,05 %) 
Mrazuvzdornost 100 cyklů Trámce 100×100×400 mm 107 GO (0,05 %) - - 
Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu Trámce 100×100×400 mm 10 GO (0,05 %) - - 
Pevnost v tahu povrch. vrstev betonu 100 C Trámce 100×100×400 mm - - - - 

C 35/45–F42 Pevnost v tahu ohybem Trámce 100×100×400 mm -   4,2 0,05 % F42 
Pevnost v příčném tahu Zlomky trámců 100×100×400 mm 5 0,05 % F42     
Pevnost v tlaku Zlomky trámců 100×100×400 mm - - 12,7 0,05 % F42 
Pevnost v tahu povrchových vrstev Trámce 100×100×400 mm 3,4 0,05 % F42     

UHPC–GFR/F42 Pevnost v tahu ohybem Trámce 100×100×400 mm 3,9  F42 (0,05 %) - - 
Pevnost v příčném tahu Zlomky trámců 100×100×400 mm 7,5 F42 (0,05 %) - - 
Pevnost v tlaku Zlomky trámců 100×100×400 mm - - 4,8  F42 (0,05 %) 

Pozn. u zkušebních vzorků, kde nebyl sledován pokles/nárůst je v tabulce označeno „-“ GO – označení pro grafit oxid, F42 – pro Flakes 42 
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10.4 Seznam použitých zkratek 

Al2O3       oxid hlinitý 
C2S  dikalcium silikát/bellit 
C3A  trikalcium aluminát 
C3S  trikalcium silikát/alit 
C4AF  tetrakalcium aluminát/ferrit 
Ca(OH)2  hydroxid vápenatý/portlandit 
CaO  oxid vápenatý 
CNT  uhlíkové nanotrubočky (z angl. carbon nanotubes) 
C-S-H  kalcium hydrosilikát 
DTK  drobné těžené kamenivo 
FA  vysokoteplotní popílek (z angl. fume ash) 
Fe2O3  oxid železitý 
GBS  granulovaná vysokopecní struska dále (z angl. granular blast slag). 
GN  grafen (z angl. graphene) 
GNP  grafenové nanočástice (z angl. graphene nanopartickles)  
GO  grafen oxid (z angl. graphene oxide) 
HDK  hrubé těžené kamenivo 
MgO  oxid hořečnatý 
MWNT  více stěnné nanotrubičky (z angl. multi walled nanotubes) 
PC  polykarboxylát 
PCE  polycarboxyl ether 
RTG  rentgenová difrakční analýza 
SF  mikrosilika (z angl. silica fume) 
SiO2  oxid křemičitý 
SP  superplastifikační přísada  
SWNT  jedno stěnné nanotrubičky (z angl. single walled nanotubes)  
UHPC   ultra vysokopevnostní beton (z angl. ultra high performance concrete) 
UV/Vis/NIR  ultrafialové/viditelné spektrum (z angl. ultra violet/visible/near 
infrared) 
v/c  označení vodního součinitel
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