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Úvod 

Cement, materiál, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou stavebného 

priemyslu, sa vo svete využíval v modifikovaných podobách už pred viac ako 

2000 rokmi. I po toľkých rokoch, je tu stále možnosť vylepšovať ho a posúvať 

ďalej, ako po stránke chemickej, tak aj technologickej. 

Medzi súčasné trendy vyspelejších krajín sveta (Japonsko, USA, 

Nemecko), ale už aj Českej republiky patrí znižovanie ekonomických nákladov 

na výrobu, spracovanie stavebných materiálov a znižovania spotreby 

slinkového faktoru. Neodmysliteľne sa k tomu pridáva aj ochrana životného 

prostredia, kde je dôležité znižovanie emisií CO2 a používanie ekologickejších 

výrobných postupov a materiálov. Dosiahnutie týchto trendov je možné 

hľadaním nových alternatív a variant. 

V dnešnom svete je na betonárskom trhu dostupné množstvo typov 

cementov od rôznych výrobcov. Tieto cementy, ktoré sú pevnostne zatriedené 

do rovnakých skupín sa však líšia ostatnými vlastnosťami. Z tohto dôvodu je 

bakalárska práca zameraná na porovnanie jednotlivých typov cementov nielen 

z pevnostnej stránky, merného povrchu, ale aj doby tuhnutia a ceny. Ďalej sú 

navrhnuté oblasti využitia týchto cementov a receptúry pre výrobu betónov. 
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I. Teoretická časť 

1 Historický vývoj použitia cementu 

 Už v priebehu dlhej histórie hrali cementové materiály významnú rolu 

a boli široko používané v antickom svete. Egypťania používali zmes vápna, 

ílu, piesku a vody už pred 2600 rokmi. Gréci a Rimania využívali vápno, ktoré 

bolo vyrábané ohrevom vápenca. K tomu pridávali piesok na výrobu malty 

a pridávaním väčších kameňov vyrábali betón. Okolo prvého storočia nášho 

letopočtu Rimania vylepšili doposiaľ používané „spojivo“. Zistili, že pridaním 

vulkanickej pôdy z oblasti Pozzoulli, ktorá sa nachádza neďaleko Neapolu, je 

zmes schopná stuhnúť aj pod vodou. Teraz už vieme, že pôda, ktorá bola 

z oblasti Pozzoulli dala meno pucolánu. V tejto oblasti je tvorená 60 – 90 % 

ílom a 10 – 40 % vápnom. Pri archeologických výskumoch bolo zistené, že 

tento cement sa využíval najmä v drenážach. Po Rimanoch však došlo 

ku všeobecnej strate stavebných zručností v Európe, hlavne čo sa týka 

cementu. Znovuobjavenie cementu prišlo až v neskorom stredoveku. V roku 

1817 pracoval mladý inžinier Louis Vicat na hydraulických vlastnostiach zmesi 

nazvanej „vápno - vulkanický prach“. Vicat bol prvý, kto určil presne 

a opakovateľne podiel vápenca a kysličníku kremičitého, nutného pre získanie 

zmesi, ktorá po spálení za určitých teplôt a rozdrvení vytvorí hydraulické 

spojivo použiteľné pre priemyslové aplikácie. Iným slovom cement. Výsledky 

svojho výskumu publikoval bez toho, aby si tento objav nechal patentovať. 

Toho využil aj škót Joseph Aspdin, ktorý upravil zloženie cementu od Louisa 

Vicata. V roku 1824 prihlásil patent na pomalšie tuhnúci cement. Vyrábal ho 

vypaľovaním mletej hliny a vápenca, až do kalcinácie vápenca. Pomenoval ho 

Portlandský Cement, pretože bol veľmi podobný hornine, ktorá sa nachádzala 

v Portlande v južnom Anglicku. O niekoľko rokov neskôr, v roku 1845 Isaac 

Johnson urobil prvý moderný Portlandský cement vypálením zmesi kriedy a ílu 

pri vyšších teplotách, podobných tým, ktoré sa používajú do dnes. Teploty 

dosahovali výšku 1400 – 1500 ºC. Pri nich dochádzalo ku slineniu a vzniku 

minerálov, ktoré sú veľmi reaktívne. Ďalší vývoj bol ovplyvnený modernizáciou 

výrobných procesov. Napomohol tomu napríklad vývoj rotačných pecí, ktoré 

boli na začiatku 20. storočia nahradené rotačnými pecami. Ďalšie dve 
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technické zmeny boli začiatok pridávania sadry k nastaveniu regulácie 

tuhnutia a používanie guľových mlynov na drvenie slinku a surovín. [1] 

2 Cement 

Cement je hydraulické spojivo, teda jemne mletá (prášková) 

anorganická látka. Táto látka po zmiešaní s vodou vytvára kašu tuhnúcu 

a tvrdnúcu na vzduchu, ale aj pod vodou. Je to kvôli chemickým reakciám, 

ktoré prebiehajú pri hydratácii. Po zmiešaní s vodou sa cement začne 

rozpúšťať a následne kryštalizovať. Kryštalizáciou sa začne medzi 

jednotlivými zrnami plniva (kameniva) vytvárať pevná, pružná väzba. 

Po vytvrdnutí si zachováva pevnosť a objemovú stálosť. [2]  

2.1 Chemické zloženie slinku 

Chemické zloženie portlandského slinku má určité medze. Najväčší 

podiel tvorí CaO a to až 61 – 68 %. Ďalej je tvorený s 20 – 24 % SiO2, 4 – 8 % 

Al2O3, 2 – 4 % Fe2O3, 0,1 – 0,3 % P2O5, 0,5 – 6 % MgO, 0,2 – 1 % SO3, 0,8 –

1,5 0 Na2O + K2O, 0,1 – 0,5 % TiO2. Podmienkou je, že celkový obsah 

aktívneho CaO a SiO2 musí byť viac ako 50 %. 

Vlastnosti cementov sú ovplyvnené obsahom oxidov. Niektoré na to 

pôsobia negatívne a musia byť regulované. Napríklad MgO môže byť 

v maximálnej hodnote 5 %, a to z dôvodu objemových zmien pri hydratácii. 

Alkálie, kvôli alkalickému rozpínaniu betónu v spojení s aktívnym SiO2, ktoré 

obsahuje kamenivo. Maximálna hodnota obsahu alkálií je 2 %, a to hlavne pri 

výrobe cementu suchým spôsobom. 

Chemický proces tvorby slinkových minerálov je vcelku zložitý, preto sa 

zjednodušuje na základné slinkové minerály: 

 Trikalciumsililát – Alit – 3CaO · SiO2 – skrátene C3S – 45 až 80 % 

 Dikalciumsilikát – Belit – 2CaO · SiO2 – C2S – 5 až 32 % 

 Trikalciumaluminát – 2CaO · Al2O3 – C3A– 4 až 16 % 

 Kalciumaluminátferit – Brownmillerit – 4CaO · Al2O3 · Fe2O3 – C4AF – 3 

až 12 % 

 Volné CaO – Cv – 0,1 až 2 % 
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 Volné MgO – Mv – 0,5 až 4,5 % 

 Alkálie – K2O + Na2O – obsah do 2 % [3] 

Trikalciumsilikát, označovaný aj ako alit má najväčšie zastúpenie medzi 

slinkovými minerálmi, najčastejšie okolo 65 %. Počiatok reakcie alitu začína 

po 2 až 4 hodinách po zamiešaní s vodou. Má dobrú objemovú stálosť, 

zmrštenie tohto minerálu dosahuje stredné hodnoty. Hydratačné teplo má 

v priemere 500 kJ·kg-1. Tento minerál má výborné počiatočné pevnosti 

a taktiež dobré aj konečné pevnosti.  

Dikalciumsilikát, taktiež nazývaný ako belit. Jeho obsah sa pohybuje 

hlavne okolo 22 %, takže sa jedná o minerál s druhým najväčším zastúpením 

spomedzi slinkových minerálov. Jeho reakcie začínajú až po 14 – 16 dňoch. 

Je objemovo stály a má veľmi malé zmrštenie. Keďže jeho reakcie sú 

pomalšie, odrazilo sa to aj na hydratačnom teple. Hydratačné teplo belitu je 

250 kJ·kg-1. Pomalšie reakcie sa odrazili aj na pevnostiach, počiatočné sú 

nízke, ale konečné sú dobré. Takmer dosahujú hodnôt alitu ( až po 90 dňoch). 

Trikalciumaluminát má zastúpenie okolo 8 %. Má veľmi rýchle nábehy 

reakcií, preto nie je objemovo stály. Má výrazné zmrštenie a enormné 

hydratačné teplo s hodnotou okolo 1250 kJ·kg-1. Rýchlo tuhne a tvrdne, 

konečné pevnosti sú ale nízke. Tento minerál je jeden z hlavných dôvodov, 

prečo pridávame do cementu regulátory tuhnutia – sadrovec okolo 5 %. 

Nezhydratované C3A je dodatočným zdrojom pre sekundárnu tvorbu ettringitu. 

Ettringit obalí zrniečka C3A, a keďže je nerozpustný vo vode, tak zabraňuje 

ďalšej hydratácii. Tým poškodzuje štruktúru cementového kameňa, pretože po 

kontakte so síranovými vodami zväčšuje aj svoj objem. 

Brownmillerit, ktorý označujeme aj ako celit, patrí tiež medzi minerály 

s rýchlymi reakciami. Po zamiešaní s vodou reaguje do 10 minút. No napriek 

tomu, že začne reagovať rýchlo, má nábehy pozvoľné. Pevnosti dosahujú 

nízkych hodnôt, je objemovo stály a má veľmi malé zmrštenie. Hydratačné 

teplo je 420 kJ·kg-1, čo je nižšie ako u C3S. Tento minerál nepodporuje 

zhoršenie odolnosti voči síranovému prostrediu a je výborný pre masívne 

stavby. Ďalším plus je jeho obsah Fe2O3, ktorý je výborné tavivo, takže znižuje 

teplotu výpalu cementu. 
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V zložení portlandského slinku sú aj ďalšie vedľajšie zložky, napríklad 

voľné MgO. Obsah musí byť maximálne 4,5 %, pretože vyššie hodnoty 

zhoršujú objemovú stálosť – dochádza ku horečnatému rozpínaniu. 

Taktiež voľné CaO pri obsahu viac ako 2 %, dodatočne rozpína cementový 

kameň. Negatívny vplyv majú aj alkálie, ktoré vyvolávajú alkalické rozpínanie 

a tvoria výkvety. Negatívne pôsobia aj pri vypaľovaní slinku, pretože zalepujú 

pece. [2],[3] 

2.2 Rozdelenie cementov 

V dnešnej dobe cementy a ich značenie popisuje norma 

ČSN EN 197 – 2. Rozdeľujú sa podľa niekoľkých hľadísk, a to podľa zloženia, 

typu a množstva prímesí (Tab.1). 

Tab. 1 Základné typy cementov podľa ČSN EN 197-2 

Druhy 
cementu 

Názov cementu Označenie 

Obsah zložiek v % z 
hmotnosti 

Slinok prímes plnivo 

I Portlandský I 95 – 100 – 

0 – 5 

II 
Portlandský 

zmesový 

II / A – X 80 – 94 6 – 20 

II / B – X 65 – 79 21 – 35 

III Vysokopecný 

III / A 33 – 64 36 – 64 

III / B 20 – 34 66 – 80 

III / C 5 – 19 81 – 95 

IV 
Pucolánový 

IV / A 65 – 89 11 – 35 

 IV / B 45 – 64 36 – 55 

V. Zmesový 
V / A 40 – 64 18 – 30 

V / B 20 – 39 30 – 50 

V označení zložiek je X nahradené písmenom prímesi: 

 K – portlandský slinok 

 D – kremičitý úlet 

 S – vysokopecná troska 

 L, LL – vápenec 

 V – kremičitý popolček 
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 W – vápenatý popolček  

 P – prírodný pucolán 

 Q – prírodný kalcinovaný pucolán 

 T – kalcinovaná bridlica  

Podľa pevností (v MPa po 28 dňoch) 

 32,5 

 42,5 

 52,5 

Podľa rýchlosti vývoja pevností: 

 L – pomalý 

 N – normálny 

 R – rýchly 

Medzi ďalšie druhy cementov patria napríklad biely cement, ktorý sa používa 

pre dekoratívne prvky a pre povrchové úpravy. Vyznačuje sa nízkym obsahom 

Fe2O3 (< 0,15 %) a MnO (< 0,015 %). Cestný cement, ktorý sa vyznačuje 

svojimi vysokými počiatočnými pevnosťami, pevnosťami v ťahu za ohybu, 

malými objemovými zmenami, vysokou odolnosťou v triede agresivity XF 

a nízkym hydratačným teplom. Ďalším druhom je cement hlinitanový, ktorý je 

vyrábaný zo špeciálneho slinku. Obsahuje až 35 – 52 % Al2O3. Jeho hlavné 

výhody sú vysoká odolnosť voči vplyvu síranov, mimoriadne rýchle tuhnutie, 

vysoké počiatočné pevnosti a odolnosť voči vysokým teplotám. Hlinitanové 

slinkové minerály sú metastabilné. Časom dochádza k ich konverzii, zvyšuje 

sa pórovitosť cementového kameňa a tým pádom stráca aj svoje pevnosti. 

Tento proces trvá desiatky rokov. Z tohto dôvodu sa nemôže používať ako 

konštrukčný cement. Našiel však využitie v žiarobetónoch. [2] 

2.3 Technické požiadavky na cement 

Podľa technickej normy ČSN EN 197–2 máme pre cement požiadavky 

na mechanické a fyzikálne vlastnosti uvedené ako charakteristické hodnoty 

(Tab. 2).  
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Tab. 2 Požiadavky na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementov podľa ČSN EN 197 - 2 

Pevnostná 
trieda 

Pevnosť v tlaku [MPa] 
Začiatok 
tuhnutia 
[minúta] 

Objemová 
stálosť [mm] 

Počiatočná 
pevnosť 

Normalizovaná 
pevnosť 

2 dni 7 dní 28 dní ( od – do ) 

32,5 N – ≥ 16,0 
≥ 32,5 ≤ 52,5 ≥ 75 

≤ 10 

32,5 R ≥ 10,0 –  

42,5 N ≥ 10,0 – 
≥ 42,5 ≤ 62,5 ≥ 60 

42,5 R ≥ 20,0 – 

52,5 N ≥ 20,0 – 
≥ 52,5 – ≥ 45 

52,5 R ≥ 30,0 – 

2.3.1 Začiatok a doba tuhnutia cementu 

Vicatov prístroj stanovuje začiatok a dobu tuhnutia. Začiatok tuhnutia je 

od 45 až 60 minút, a koniec tuhnutia zvyčajne 3 až 5 hodín. Doba tuhnutia je 

maximálne 12 hodín, predlžuje sa zvyšovaním dávky vody a naopak sa 

skracuje vyššími teplotami. [3],[4] 

2.3.2 Objemová stálosť 

 Hodnota objemovej stálosti je skúšaná po dobu 24 hodín pri teplote 

20 ºC. Skúšaná vzorka sa testuje pomocou Le Chatelierovej objímky, nesmie 

byť roztiahnutá viac ako 10 mm. Priemerná hodnota je zvyčajne okolo 1 mm. 

Po skúšanej dobe 24 hodín nesmú byť na cementovej zmesi žiadne 

neprimerané objemové zmeny alebo trhliny. Objemové rozpínanie je 

zapríčinené prípadným vysokým obsahom síranu vápenatého alebo voľného 

CaO a MgO. Reálne zmrštenie je u cementového kameňa priemerne 0,5 až 

0,8 mm.m-1 po 28 dňoch. [3],[4] 

2.3.3 Objemová a sypká hmotnosť 

Čistý portlandský cement má objemovú hmotnosť v priemere od 3050 

až do 3150 kg·m-3. V betonárskych výpočtoch sa počíta s priemernou 

hodnotou 3100 kg·m-3. Ak sa bude používať cement s vyšším obsahom trosky, 

potom sa použije hodnota 3000 kg·m-3. Čo sa týka hmotnosti voľne uloženého 

cementu, berú sa hodnoty 900 až 1300 kg·m-3. Pri vrecovanom alebo cemente 

uloženom v silách 1200 až 1700 kg·m-3. [3],[4] 
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2.3.4 Merný povrch cementu 

Merný povrch cementu súvisí so zrnitosťou a veľkosťou jednotlivých zŕn 

v cemente. Minimálna hodnota merného povrchu je 225 m2·kg-1 a maximálna 

600 m2·kg-1. Väčšinou býva v hodnotách od 250 do 400 m2·kg-1. Merný povrch 

má dopad na vlastnosti cementu. Čím je väčší, tým je rýchlejšie daný cement 

reaguje a úplne hydratuje, ale má väčšie zmrštenie, potrebuje viac zámesovej 

a v neposlednom rade je energeticky náročnejší na výrobu než cement 

s nižším merným povrchom. [3],[4] 

2.3.5 Hydratačné teplo 

Pri hydratácii cement reaguje s vodou a tým sa vytvára hydratačné 

teplo. Toto teplo závisí na druhu použitého cementu a z akého pomeru 

slinkových minerálov je cement zložený. [3],[4] 

3 Suroviny pre výrobu cementu 

Zloženie surovinovej zmesi pre prípravu cementového slinku sa skladá 

z hlavných a pomocných zložiek. Hlavnou zložkou sú vápence, ktoré fungujú 

ako zdroje vápenatých uhličitanov. Druhou pomocnou zložkou sú zeminy, 

ktoré obsahujú hydraulické oxidy – hlavne SiO2, Fe2OI3 a Al2O3. Tieto oxidy 

majú pomocnú úlohu, a to zlepšovať vlastnosti zmesi počas výpalu alebo po 

výpale. [3],[4] 

3.1 Základné suroviny 

Hlavnou surovinou zmesi je vápenec. Najvýhodnejšie je použitie 

znečisteného vápenca hydraulickými oxidmi. Každopádne obsah CaCO3 by 

mal byť okolo hodnoty 75 %. Hlavný faktor je jeho zrnitosť, najideálnejšie 

v rozmedzí 40 až 60 µm a čo s najvyššou homogenitou zloženia. 

V prípade, že sa pracuje s čistejšími vápencami, k múčke sa pridávajú 

zeminy s obsahom hydraulických oxidov. Najčastejšie sa pridávajú hliny, íly 

a bridlice, ktoré obsahujú vysoké množstvo ílových minerálov (kaolinit, chlorid, 

montmorillonit, illit). 
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Pri základných surovinách je treba sledovať prvky, ktoré pôsobia na 

vlastnosti slinku negatívne. Hlavnou nepriaznivou zložkou je MgO, ktorého 

obsah musí byť maximálne 4,5 %. Negatívny je z dôvodu hrozby horečnatého 

rozpínania. Ďalej je treba sledovať aj obsah alkálií K2O a Na2O, ktorých obsah 

musí byť minimálny. Spôsobujú výkvety, zalepovanie pece a alkalické 

rozpínanie kameniva. [3],[4] 

3.2 Korigujúce suroviny 

 Pre dosiahnutie slinku so zložením, ktorého parametre budú po výpale 

podľa očakávania sa musí vo väčšine prípadov doplniť zložkami korigujúcimi 

toto zloženie. Jedná sa o základné oxidy v čo najčistejšom chemickom 

zložení. A sú to: 

 CaO – vysoko percentný vápenec 

 SiO2 – Si – úlety, kremičité piesky alebo popolčeky 

 Al2O3 – bauxit 

 Fe2O3 – kyzové výpalky (jedná sa o odpad praženia pyritu pri výrobe 

kyseliny sírovej). [3],[4] 

3.3 Zušľachťujúce suroviny  

V tejto kategórii sa dajú nájsť suroviny, ktoré zlepšujú hlavne výpal 

a výsledné vlastnosti slinku. Patria sem: 

 Legujúce prísady – P2O5, chemosadrovec – zlepšujú kvalitu, 

meliteľnosť a hydraulické vlastnosti slinku. 

 Mineralizátory – Sadrovec, fluorokremičitany (Na2SiF6), P2O5 (pridaním 

1 % vzniká o približne 10 % viac belitu namiesto alitu) – využívajú sa na 

podporu tvorby jedného minerálu na úkor iného. 

 Intenzifikátory – Fe2o3, chemosadrovec, fosfáty – pridávajú sa kvôli 

znižovaniu potrebnej teploty výpalu (niekedy aj o 100 ºC) [3],[4] 
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4 Návrh a technológia výroby 

4.1 Návrh zloženia surovinovej zmesi 

 K dosiahnutiu výsledného cementu požadovaných vlastností bolo 

dôležité, odvodenie empirických vzťahov, ktoré slúžia na výpočet potrebného 

pomeru jednotlivých hydraulických oxidov pre surovinovú múčku. Prvý postup 

navrhol Le Chatelier a nasledovne aj Michaelis. Z výpočtu týchto modulov, 

ktoré vyjadrujú molárne podiely jednotlivých oxidov v zmesi, sa dajú usúdiť 

konečné vlastnosti slinku.  

V dnešnej dobe sa používajú hlavne moduly – hydraulický, silikátový 

a aluminátový. Možné je ale aj využitie doplnkových modulov, medzi ktoré 

patrí napríklad modul agresivity, kalorický alebo účinnosti tvrdnutia. 

Celková skladba surovinovej báze sa volí tak, aby v nej prítomné CaO 

zreagovalo hlavne na skorej uvedené slinkové minerály. 

Hydraulický modul - MH 

𝑀𝐻 =  
𝐶𝑎𝑂

𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3 +  𝐹𝑒2𝑂3
 

v ktorom CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3 sú hmotnostné podiely uvedených oxidov 

v percentách. Tento modul sa väčšinou pohybuje v rozmedzí 1,9 až 2,2. 

Pokiaľ presiahne hodnotu 2,4, tak vzniká slinok bohatší na minerály C3S 

a C3A. Dôsledkom vyššieho množstva alitu a trikalciaaluminátu vzniká 

cement, ktorý má rýchlejšie reakcie po zamiešaní s vodou, tým pádom naberá 

vysoké počiatočné pevnosti, a s tým spojené aj vysoké hydratačné teplo. Ďalej 

má nižšiu odolnosť voči agresívnemu prostrediu, ale aj zhoršenú objemovú 

stálosť. Ak hodnota tohto modulu klesne pod hodnotu 1,7, výsledkom bude 

cement s pomalšími reakciami.  

Tento cement bude mať menšie počiatočné teploty, nižšie hydratačné 

teplo, ale na druhú stranu väčšiu odolnosť voči agresívnemu prostrediu.  



23 

 

 Silikátový modul - MS  

𝑀𝑆 =  
𝑆𝑖𝑂2

𝐴𝑙2𝑂3 +  𝐹𝑒2𝑂3
 

kde SiO2, Al2O3 a Fe2O3 sú hmotnostné podiely uvedených oxidov v 

percentách. Obvyklé rozmedzie tohto modulu je v hodnotách 2,4 – 2,7. 

S rastúcim trendom MS sa znižuje reaktivita surovinovej múčky, znižuje sa aj 

páliteľnosť zmesi. Zmes tak obsahuje viac kalcium silikátov než kalcium 

aluminátov. Dosahuje aj vyššiu odolnosť voči agresívnemu prostrediu. 

Klesajúca hodnota MS vedie k zvyšovaniu podielu kalcium aluminátov vo 

slinku. Ďalej vyvoláva väčší sklon ku tvorbe pecných nálepiek, ktoré sú 

nežiadúce pri vypaľovaní cementovej zmesi. 

 Aluminátový modul MA 

𝑀𝐴 =  
𝐴𝑙2𝑂3

 𝐹𝑒2𝑂3
 

v ktorom Al2O3 a Fe2O3 sú hmotnostné podiely uvedených oxidov 

v percentách. Slinky, ktoré sú bežne produkované v dnešných portlandských 

cementoch, dosahujú hodnoty aluminátového modulu v rozmedzí 1,5 – 2,5. 

Výška tohto modulu rozhoduje hlavne o odolnosti voči agresívnemu prostrediu 

a o veľkosti jeho hydratačného tepla. Čím bude vyšší, tým je vyššie množstvo 

obsahu trikalciumaluminátu v slinku. Jeho hlavné vlastnosti sú rýchle reakcie 

po zmiešaní s vodou, vyššie pevnosti a s tým spojené vysoké hydratačné 

teplo.  

 Tento modul môže dosahovať 2 extrémne stavy: 

1. Hodnota MA > 8 – v tomto stave dochádza ku takmer úplnej absencii C4AF 

v slinku. Využíva sa toho vo výrobe bielych cementov.  

2. Hodnota MA < 0,64 – Tento pomer je pomerom molárnych hmotností týchto 

oxidov. Pri tomto pomere vzniká hlavne Brownmillerit na úkor minerálu C3A. 

Vzniká tzv. Ferrari cement, ktorý je vhodný od agresívneho prostredia. 

 Stupeň sýtenia – SS 

𝑆𝑆 =  
100. 𝐶𝑎𝑂

2,8. 𝑆𝑖𝑂2 + 1,18. 𝐴𝑙2𝑂3 +  0,365. 𝐹𝑒2𝑂3
 



24 

 

 

kde CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3 sú hmotnostné podiely uvedených oxidov 

v percentách. Tento modul so skratkou SS je vyjadrením pomeru skutočného 

obsahu CaO a jeho maximálneho množstva potrebného pre úplné 

zreagovanie s prítomnými hydraulickými oxidmi. Vzťah stupňa sýtenia navrhol 

ako prvý pán Bogue. Ďalším, kto sa zaoberal touto problematikou bol Küll. 

Odvodený vzťah tohto pána bol veľmi podobný skutočnosti. V dnešnej dobe 

sa jeho vzťah používa v upresnenej podobe. Upresnili ho F. M. Lee a T. W. 

Parker.  

 Pokiaľ dosahuje modul vysoké hodnoty (93 – 97 %), slinok obsahuje 

väčšie množstvo trikalciumsilikátu a trikalciumaluminátu – cement dosahuje 

vysoké počiatočné pevnosti, tým súvisiace zvýšené hydratačné teplo a nižšiu 

odolnosť voči agresívnemu prostrediu. Cementy, ktoré majú modul SS 

v hodnotách 85 – 92 %, majú pozvoľnejší nárast pevností, nižšie hydratačné 

teplo, vyššiu odolnosť v agresívnych prostrediach. [4],[6] 

4.2 Technológie výroby cementu 

Výroba cementu sa líšila postupom histórie ale1 aj oblasťou, kde bol 

cement vyrábaný. Technológia sa však delí na 3 výrobné spôsoby: 

 Mokrý 

 Polosuchý 

 Suchý 

Rozdiely medzi nimi sú hlavne úprava zmesi pred výpalom a spotreba 

energie. V dnešnej dobe je na našom území používaný už iba suchý spôsob, 

ktorý sa praktizuje v krátkych rotačných peciach. [3] 

4.3 Suchý spôsob výroby 

Hlavným dôvodom, prečo sa u nás využíva iba tento spôsob je to, že 

suchý spôsob je najmenej energeticky a ekonomicky náročný. Na území 

Českej republiky sú momentálne funkčné cementárne Mokrá, Hranice, 

Radotín, Čížkovice a cementáreň Prachovice. I keď tieto cementárne 

využívajú rovnaký spôsob výroby cementu, dané prevádzky sa dosť líšia. 
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Predovšetkým sa jedná o rozdiely v konštrukciách chladiacich agregátov 

a výmenníkov. [3] 

4.4 Úprava surovín 

V prvom rade sa musia suroviny vyťažiť a predupraviť. Cementárne sú 

vo väčšine prípadov situované pri lomoch. V týchto lomoch následne prebieha 

ťažba, často pomocou clonových odstrelov. Zeminy sa ťažia povrchovo. 

Vyťažený vápenec sa po odstrele odvezie na drvenie. Drvenie sa delí na 

2 časti – prvá časť je primárne drvenie a druhá sekundárne drvenie. 

Primárne drvenie sa vykonáva pomocou kužeľového drviča (Obr. 1). Po prvom 

drvení sa odstráni najjemnejšia frakcia a zbytok sa presunie na sekundárne 

drvenie. Drví sa najčastejšie pomocou čeľusťového (Obr. 2), kladivového 

(Obr. 3), prípadne odrazového drviča. 

 

Obr. 3 Kladivový drvič [12] 

 

Obr. 2 Čeľusťový drvič [12] Obr. 1 Kužeľový drvič [5] 
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Po dosiahnutí požadovanej frakcie sa surovina presunie do ďalšieho 

mlecieho zariadenia – guľového mlynu. Rotačný komorový guľový mlyn je 

zariadenie, ktorého vnútorný objem je rozdelený pomocou prepážok s otvormi, 

ktoré sa zmenšujú. Ako to už z názvu vyplýva, tento mlyn funguje pomocou 

gulí, ktorými je naplnený. Ich veľkosť sa znižuje postupne s otvormi medzi 

komorami, najčastejšie sú vyrobené z kovu alebo porcelánu. Na výstupe 

z mlyna je veterný triedič, ktorý oddeľuje dostatočne pomleté častice od tých, 

ktoré sa musia znovu pomlieť (vratná krupica). Posledným krokom po pomletí 

je homogenizácia. Tá sa vykonáva v tzv. homogenizačných silách, v ktorých 

je zmes čerená vzduchom vyššej intenzity. [3],[4] 

4.5 Výpal slinku 

Výpal slinku prebieha v dnešnej dobe iba v krátkych rotačných peciach. 

V minulosti, okolo konca 19. storočia sa využívali sa využívali šachtové, 

neskôr aj dlhé rotačné pece. Slinok vyrábaný v týchto peciach však nebol 

dostačujúcej kvalite, preto sa od nich upustilo.  

Dnešné pece majú dĺžku 60 až 100 metrov a ich priemer je 3 až 6 

metrov. Pec je zostavená tak, aby bola pod sklonom 3 – 4º. Jej rýchlosť rotácie 

je 0,7 – 1,2 otáčok za minútu, pretože pri tejto rýchlosti je možný pozvoľný 

posun suroviny. Pec je surovinou naplnená do cca 10 % celkového objemu 

pece. Konštrukcia pece je tvorená kovovým plášťom, pod ním sa nachádza 

vrstva žiaruvzdorného šamotu. V pásme na slinovanie sa používa magnezit, 

forsterit alebo chrommagnezit. Využíva sa veľmi efektívny protiprúdny spôsob, 

kde sa surovina ide opačným smerom než horúci vzruch. Kvôli čo najväčšiemu 

šetreniu sa teplo vedené pecou využíva aj na začiatku pece, vo výmenníku. 

Tento výmenník postupne zohrieva múčku, ktorá potom putuje do pece. 

 V Českej republike sa využíva viacero druhov výmenníkov. 

Najviac cementární využíva systém s názvom Humboldt – Mokrá, Radotín 

a Čížkovice. V cementárni Prachovice je využívaný tzv. přerovský 

a v cementárni Hranice 5 stupňový přerovský výmenník. V každej peci je na 

konci umiestnený chladič. Tento chladič má čo najrýchlejšie chladiť práve 

vypálený slinok. Je to z dôvodu zachovania požadovanej modifikácie 

minerálov. Najvyužívanejšie chladiče v dnešnej dobe sú systémy Recupol, 
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Fuller ale aj Kawasaki Heavy Industrial. Pri chladení zase chladič vytvára teplý 

vzduch, ktorý sa pre zlepšenie efektívnosti využíva ako sekundárny vzduch do 

pecného systému. [3],[4] 

4.5.1 Palivo 

 Obvyklým palivom na vyhrievanie pecí v cementárskom priemysle 

sú tuhé palivá. Patrí medzi ne čierne a hnedé uhlie, koks. Tuhé palivá 

sa využívajú v práškovej forme. Ďalšie palivá sú menej využívané, pretože sú 

ekonomickejšie náročnejšie, napríklad z plynných palív sa využíva zemný 

plyn. Z pomedzi kvapalných palív je to olej. 

Medzi faktory vhodnosti palív patria napríklad výhrevnosť, obsah 

jednotlivých zložiek – ťažkých kovov, popola, síry, chlóru alebo halogénov. 

Keďže prebieha spaľovanie pri vysokých teplotách (okolo 2100 ºC), môžu sa 

efektívne spaľovať aj nebezpečné odpady. Patria medzi ne napríklad tuhé 

palivá z destilácie ropy, pneumatiky, aditívne oleje, plasty alebo mazacie tuky.  

Keďže v dnešnej dobe sa cementárne snažia využívať čo najviac 

odpadných a druhotných surovín, nie je tomu inak ani medzi palivami. Má to 

hlavný vplyv na ekonomickú stránku veci, ale taktiež aj na dopad na životné 

prostredie. Na Obr. 4 a Obr. 5 je možné vidieť zmeny v najčastejšie 

používaných druhoch palív v rokoch 2000 a 2017. [7] 

 

Obr. 4 Palivá používané pri výrobe cementu v roku 2000 [13] 
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Obr. 5 Palivá používané pri výrobe cementu v roku 2017 [13] 

4.5.2 Pásma výpalu slinku 

 Výpal slinku sa môže rozdeliť do piatich pásiem (predohrievacie, 

kalcinačné, suché slinovanie, taveninové slinovanie a chladiace). 

1. Predohrievacie – v tomto pásme sa teplota pohybuje do max. 750 ºC, 

dochádza ku uvoľňovaniu hydratovanej vody z ílových minerálov, postupne 

aj voda hydroxilová. Dochádza tu aj k premene β – kremeňa na α – kremeň 

(pri teplote 570 ºC). Od teploty 600 ºC sa začína postupne aj rozklad vápenca. 

Približovaním sa ku teplote 750 ºC, takže koncom tohto pásma sa vytvárajú 

aj nízkovápenaté slinkové minerály – CA ale aj C2F. 

2. Kalcinačné – teplota do 1250 ºC. Rozkladá sa tu hlavne uhličitan 

vápenatý, naplno prebieha tvorba nízkovápenatých minerálov a postupom sa 

v pásme tvoria malé množstvá vysokovápenatých minerálov – C3A, C4AF 

a C2S. 

3. Suché slinovanie (exotermické pásmo) – teplota sa pohybuje od 1250 

do 1350 ºC, minerály C3A, C4AF a C2S kryštalizujú v plnom rozsahu. 

Ich kryštalizácia vytvára tzv. kryštalizačné teplo až do množstva 500 kJ/kg. 

4. Taveninové slinovanie – v tomto pásme sa dosiahne najvyššia 

teplota v celom vypaľovacom procese, od 1350 až do 1450 ºC. Minerály sa 
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postupne menia na taveninu, môže dochádzať aj ku reakciám C2S a CaO – 

vzniká pevný alit. 

5. Chladiace – veľmi dôležité je, aby chladenie prebiehalo veľmi rýchlo 

a čo s najväčšou intenzitou, musí sa zabrániť rozpadu alitu na belit a CaO, ale 

aj aby sa belit zachoval v modifikácii β. [3],[4]  

4.6 Mletie a konečná úprava slinku 

  Slinok je dostatočne schladený, ak je jeho teplota znížená pod 50 ºC. 

Nasledovne sa slinok presunie do obehovej mlynice (Obr. 6). V tejto mlynici 

sa ku slinku pridáva a sadrovec (ako spomaľovač tuhnutia). Ak sa vyrábajú 

zmesové cementy, pridávajú sa okrem sadrovca aj požadované prímesi. 

Z dôvodu, že sa táto zmes melie na veľmi jemné frakcie, je toto mletie veľmi 

energeticky náročné. Veľmi často pri ňom dochádza aj ku tzv. zhlukovaniu 

častíc, preto sa môžu pridávať aj alkoholy, ktoré uľahčia tento proces. 

Cement, ktorý prešiel finálnym mletím a upravením sa následne presunie 

do síl, v ktorých sa skladuje. Taktiež sa balí aj do vriec a ďalej postupuje do 

expedícii. [3],[4]  

 

Obr. 6 Cementová mlynica [5]  
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5 Alternatívne zdroje 

Veľkým trendom vo vyspelých krajinách sveta, ale aj v Českej republike 

je snaha o čo najväčšie využívanie druhotných surovín a odpadných 

materiálov v stavebnom priemysle. Využívanie druhotných a odpadových 

surovín v cementárskom a betonárskom priemysle vedie ku zníženiu 

používania primárnych surovín, teda ku ich úsporám týchto zdrojov. Taktiež to 

vedie ku úsporám energií, finančných nákladov na výrobu a použitie, ale 

aj znižovanie emisií skleníkových plynov. 

 Pri výrobe cementu môžu byť tieto suroviny hrať významnú rolu pre 

výpal slinku, alebo v ako náhrada slinku pri výrobe zmesových cementov. 

Druhotné suroviny, ktoré sa nazývajú slovom prímesi, sú v prevažnej miere 

jemne mleté práškovité látky. Prímesi neznižujú iba finančné náklady, úsporu 

energie, ale hlavne zlepšujú niektoré vlastnosti čerstvých ale aj zatvrdnutých 

betónoch. Pridávajú sa do betónu v takom množstve, aby nepriaznivo 

neovplyvnili vlastnosti betónu, hlavne trvanlivosť.  

Rozdeľujú sa na inertné, latentne hydraulické alebo pucolánové látky. 

Inertné látky sú neaktívne, nezúčastňujú sa procesu hydratácie. Je to jemne 

mleté kamenivo (nazývané aj filler) alebo pigmenty. Latentne hydraulické látky 

spolu s pucolánovými sú prímesi, schopné reagovať s Ca(OH)2, za normálnej 

teploty vo vodnom prostredí. Reakcie je potrebné vyvolať budičmi 

(napr. cement a vápno). Pucolánové látky obsahujú amorfný aktívny SiO2 > 

47 % (kremičité úlety, opál, diatomity, sopečné sklo, tufy). Latentne 

hydraulické látky obsahujú CaO 16 až 53 % (popolčeky, trosky, vypálené 

hliny). 

 Po súhrne jednotlivých cementární v Českej republike a ich 

produkovaných cementov, je táto práca zameraná na zmesové cementy, ktoré 

obsahujú ako prímes jemne mletú trosku (JMT). Z tohto dôvodu je troske 

venovaná ďalšia kapitola. [2],[6],[7] 
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5.1 Troska 

 Slovom troska sú obecne označované vedľajšie produkty spaľovacích 

a termických procesov. V stavebnom priemysle sa môže využiť iba troska 

vysokopecná, ktorá vzniká pri výrobe surového železa. Toto železo je 

vytvárané roztavením železnej rudy a ďalších látok z povrchu rudy s cieľom 

naviazať na seba znečisťujúce zložky. Následným prudkým ochladením 

troskovej taveniny sa docieli jej zatuhnutie v sklenej fáze. Týmto sú zaručené 

jej hydraulické vlastnosti. Granulácia trosku sa dá spraviť dvoma spôsobmi. 

Prvý spôsob je vloženie trosky do vodnej nádrže, jej nasledovné rozptýlenie, 

až dokým sa jej častice budú podobať hrubému piesku. Druhý spôsob je 

kropenie vodou pri vypúšťaní troskovej taveniny z pece. Táto zmes 

sa nasledovne pomelie na merný povrch čo najbližšie podobný cementu 

(optimálna hodnota je 300 m2/kg a viac). Treba brať do úvahy, že troska sa 

melie ťažšie než slinok. [6],[7] 

5.2 Vysokopecná troska – zloženie 

 Chemické zloženie trosky je závislé na pôvode rudy, z ktorej je ocel 

vyrábaná. Ďalšími faktormi ktoré ovplyvňujú zloženie je napríklad spotreba 

koksu, zloženie vápencového tavidla a neposlednom rade aj typ železa, ktoré 

je produkované pri výrobe. Hlavnými zložkami sú oxidy CaO, SiO2, Al2O3 

a MgO. Ďalej sa dajú v zložení nájsť aj vedľajšie prvky – sulfidy alebo oxidy 

MnO a FeO. Percentuálne zloženie jednotlivých oxidov je rozpísané v Tab. 3. 

Tab. 3 Percentuálne zloženie jednotlivých oxidov vysokopecnej trosky 

Chemický prvok Zastúpenie [%] 

CaO 30 – 50 

SiO2 28 – 38 

Al2O3 8 – 24 

MgO 1 – 18 

Sulfidy 1 – 2,5 

FeO + MnO 1 – 3 

TiO2 < 4 

Na2O + K2O < 2 
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Zjednodušené zloženie granulovanej trosky môže byť vyjadrené 

aj v štvorfázovom diagrame C–S–A–M, ale taktiež aj v trojfázovom C–S–A 

diagrame (Obr. 7), pokiaľ bude obsah MgO konštantný. 

 

 

Obr. 7 Trojfázový diagram CaO–SiO2–Al2O3 chemického zloženia vysokopecnej trosky pri 
obsahu MgO = 10 % prevzaté zo satarin 1974 [14] 

 Akosť trosky sa posudzuje podľa modulov zásaditosti a indexu F. 

Modul zásaditosti - Mz 

𝑀𝑍 =  
𝐶𝑎𝑂 + 𝑀𝑔𝑂

𝑆𝑖𝑂2 + 𝐴𝑙2𝑂3
 

vyjadruje percentuálny pomer medzi zásaditými a kyslými oxidmi. Podľa neho 

sa dá určiť využitie trosky. Ak sa hodnota modulu zásaditosti pohybuje pod 

hodnotou 1, výsledkom je kyslá troska. Jej využitie je po následných úpravách 
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ako kamenivo do betónu. Ak je modul zásaditosti vyšší ako 1, v tom prípade 

sa jedná o zásaditú trosku – využiteľnú v cementárskom priemysle. 

Index F (podľa Keila) 

 

𝐹 =  
𝐶𝑎𝑂 + 𝐶𝑎𝑆 + 0,5𝑀𝑔𝑂 + 𝐴𝑙2𝑂3

𝑆𝑖𝑂2 + 𝑀𝑛𝑂
 

 

popisuje vplyv CaS a MnO. Troska s hodnotou F nižšou ako 1, nie je vhodná 

pre cement. Hodnota F v rozmedzí 1 až 1,5 značí trosku, ktorá je priemernej 

kvality. Ďalšie rozmedzie je 1,5 až 1,9, ktoré značí trosku s dobrou kvalitou. 

Pokiaľ dosiahne troska hodnotu F vyššiu ako 1,9, jedná sa o trosku najvyššej 

kvality. [7,8] 

V zložení trosky môže vysoký obsah jednotlivých zložiek spôsobiť 

negatívne dopady. Jedným z prvkov je napríklad MgO. Pri jeho obsahu 

vyššom ako 24 %, nedochádza ku horečnatému rozpadu, ale problémom je 

nevykazovanie žiadnych hydraulických vlastností. Ďalší negatívny vplyv má 

TiO2 – obsah vyšší ako 3 % znižuje hydraulickú aktivitu trosky. [7],[8],[9] 

5.2.1 Minerálne zloženie trosky 

 Vysokopecná troska sa radí medzi latentne hydraulické prímesi. 

Latentná hydraulicita je tvorená hlavne sklenou fázou, ale aj čiastočným 

obsahom kryštalickej zložky. Častými minerálmi, ktoré je možné nájsť v troske 

sú napríklad: 

 gehlenit - C2AS 

 akermanit – C2MS2 

 melirit – jedná sa o tuhý roztok akermanitu a gehlenitu 

 oldhanit – CaS 

 pyrothin – FeS 

 monticellit – CMS 

 magnetit – FeO . Fe2O3 

 hematit – Fe2O3 

Dostatočne rýchlim schladením trosky pri výrobe, je možné dosiahnuť 

v jej obsahu minerál dikalciumsilikát vo forme belitu (β-C2S), ale aj bredegitu 
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(α-C2S). Ako je už známe, belit sa vyznačuje rýchlou kryštalizačnou 

schopnosťou a vysokou aktivitou. Preto, pri pomalom chladení môže 

dochádzať ku tvorbe γ-C2S, ktoré má za následok tzv. silikátový rozpad trosky. 

Pri tomto rozpade dochádza ku nárastu objemu, a to približne o 10 %. 

Pre zabránenie tohto rozpadu je potrebné splnenie podmienok ktoré 

vychádzajú z nasledovných rovníc: 

Cao + 0,8 MgO ≤ 1,2 SiO2 + 0,39 Al2O3 + 1,75 S 

CaO ≤ 1,93 SiO2 + 0,55 Al2O3 + 1,75 S [6] 

5.3 Hydratácia a budenie trosky 

 Hydraulicita trosky je tvorená sklenou fázou, ktorá je tvorená kremičito 

– hlinito - vápenatými zložkami. Sklená fáza začne reagovať s vodou, ako prvé 

reaguje vápno. Nasledovne sa na zrnách vylučujú gélové splodiny, ktoré na 

povrchu vytvárajú tenké vrstvy. Tieto vrstvy bránia prenikaniu vody do jadra 

a tým zabraňujú hydratácii. Z tohto dôvodu je nutná aktivácia strusky, ktorá sa 

vykonáva spôsobom zásaditého a sírového budenia. Zásadité (alkalické) 

budenie sa vykonáva pridaním Ca(OH)2 alebo NaOH, ktoré umožňujú 

kryštalizáciu hydrosilikátov a hydroaluminátov. Pri síronovom budení, sa ako 

aktivátor využíva sadrovec, ktorý reaguje s hlinitánovými zložkami v roztoku 

za vzniku ettringitu – pri prebytku vápna sa premení na monosulfát. [10] 

5.4 Troska ako súčasť cementu 

 Trosku sa dá použiť ako náhrada portlandského slinku a to v rozmedzí 

6 – 35 %. V betóne znižuje nepriepustnosť a tým celkovú trvanlivosť betónu. 

Znížením nepriepustnosti sa zvyšuje aj odolnosť voči pôsobeniu síranov 

a chloridov. Keďže sa troska veľmi ťažko melie, má dopady na krátkodobé 

pevnosti. Dodáva pozvoľnejší nárast celkových pevnosti a tým súvisiace 

znižovanie hydratačných tepiel. Taktiež je výborná ako prevencia voči 

tzv. bleedingu (krvácanie betónu) a predlžuje spracovateľnosť čerstvej zmesi. 

[2],[11] 
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II. Praktická časť 

6 Cieľ praktickej časti 

 Cieľom praktickej časti je overenie vlastností jednotlivých cementov. 

Na základe dohody s vedúcim bakalárskej práce budú overované cementy 

z produkcie cementárne Mokrá. Budú navrhnuté receptúry pre betóny tak, aby 

boli dosiahnuté veľmi podobné vlastnosti výsledných betónov s použitím 

rozdielnych cementov. V neposlednom rade sa kladie dôraz aj na ekonomickú 

stránku týchto betónov. 

7 Metodika práce 

Podľa zadania a prekonzultovania metodiky a postupov prác s vedúcim 

bakalárskej práce, bolo dohodnuté použitie konkrétnych cementov CEM I 42,5 

R, CEM II-A/S 42,5 N, CEM II-B/S 32,5 R a CEM III-A 42,5 R. Cement CEM 

III-A 42,5 R bol zamiešaný svojpomocne, a to z dôvodu momentálnej situácie 

na trhu.  

Na cementoch boli testované pevnosti po 2 a 28 dňoch, merné povrchy, 

počiatky a doby tuhnutia, reológia a odlučovanie vody. Ďalej boli navrhnuté 

receptúry pre betóny triedy C20/25 a C40/50 s konzistenciou S4, ktoré boli 

testované v čerstvom i zatvrdnutom stave. Bola zisťovaná objemová 

hmotnosť, odlučovanie vody, konzistencia v priebehu času (90 min), pevnosti 

po 7, 28 a 60 dňoch. Na záver bola zhodnotená cenu betónu na 1m3 

a navrhnuté čo najvhodnejšie využitie týchto betónov. Schéma metodiky práce 

je znázornené na Obr.8. 
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Obr. 8 Schéma metodiky práce praktickej časti BP 

8 Receptúry 

 Navrhované receptúry pre betón sú C20/25 a C40/50 s konzistenciou 

S4. V dôsledku práce s rôznymi pevnostnými triedami cementu, boli jednotlivé 

receptúry upravené tak, aby výsledné betóny dosahovali čo najpodobnejšie 

pevnostné výsledky. Receptúry je možné vidieť v Tab. 4 až 7. 

Tab. 4 Receptúra CEM I 42,5 R, C20/25, C40/50, S3 na 1 m3 čerstvej zmesi betónu 

Surovina Výrobca 
Množstvo [kg] 

C 20/25 C 40/50 

CEM I 42,5 R Mokrá 310 390 

DTK 0 – 4 Žabčice 930 835 

HDK 8 – 16 Olbramovice 595 570 

HDK 11–22 Olbramovice 330 380 

Voda AdMaS 170 160 

Chryso®Fluid Premia 530 Chryso 
2,48 2,78 

0,8 % z mc 0,71 % z mc 
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Tab. 5 Receptúra CEM II-A/S 42,5 N, C20/25, C40/50, S3 na 1 m3 čerstvej zmesi betónu 

Surovina Výrobca 
Množstvo [kg] 

C20/25 C40/50 

CEM II-A/S 42,5 N Mokrá 320 410 

DTK 0 – 4 Žabčice 925 830 

HDK 8 – 16 Olbramovice 595 570 

HDK 11 – 22 Olbramovice 330 370 

voda AdMaS 170 160 

Chryso®Fluid Premia 530 Chryso 
2,56 2,93 

0,8 % z mc 0,71 % z mc 

Tab. 6 Receptúra CEM II-B/S 32,5 R, C20/25, C40/50, S3 na 1 m3 čerstvej zmesi betónu 

Surovina Výrobca 
Množstvo [kg] 

C20/25 C40/50 

CEM II-B/S 32,5 R Mokrá 340 435 

DTK 0 – 4 Žabčice 910 810 

HDK 8 – 16 Olbramovice 580 555 

HDK 11 – 22 Olbramovice 330 360 

voda AdMaS 160 165 

Chryso®Fluid Premia 530 Chryso 
2,20 2,14 

0,65 % z mc 0,49 % z mc 

Tab. 7 Receptúra CEM III-B 32,5 N, C20/25, C40/50, S3 na 1 m3 čerstvej zmesi betónu 

Surovina Výrobca 
Množstvo [kg] 

C20/25 C40/50 

CEM III-A 42,5 R Mokrá 180 235 

Troska SMŠ 400 Štramberk 180 235 

DTK 0 – 4 Žabčice 895 785 

HDK 8 – 16 Olbramovice 570 535 

HDK 11 – 22 Olbramovice 310 345 

voda AdMaS 170 175 

Chryso®Fluid Premia 530 Chryso 
2,37 2,43 

1,32 % z mc 1,04 % z mc 
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9 Suroviny 

 Táto kapitola sa zaoberá vstupnými surovinami, ktoré boli použité pri 

výrobe betónov. Všetky vstupné suroviny, ktoré boli použité, museli spĺňať 

technické normy a požiadavky.  

9.1 Kamenivo 

 Kamenivo je jedna z hlavných zložiek v betóne. Jeho hlavnou úlohou je 

tvoriť nosnú kostru. V receptúrach bolo použité kamenivo tvorené tromi 

frakciami, presnejšie 0 – 4 mm, 8 – 16 mm a 11 – 22 mm. Frakcia 4 – 8 mm 

bola vynechaná z dôvodu jej vysokej ceny, pretože snaha bola navrhnúť 

a posúdiť nielen z technologického hľadiska, ale aj ekonomického. 

 Najmenšia frakcia 0 – 4 mm, ktorú sa nazýva aj piesok, pochádza 

z pieskovne Žabčice. Presnejšie sa jedná o drobné kamenivo, ktoré je ťažené 

a následne vyprané, s nižším podielom jemných častíc. Priemerná objemová 

hmotnosť dosahuje hodnoty 2560 kg/m3 a nasiakavosť kameniva je 2 %. 

 Druhá použitá frakcia, 8 – 16 mm pochádza z kameňolomu 

Olbramovice. Jedná sa o kamenivo hrubé drvené, s objemovou hmotnosťou 

2630 kg/m3 a nasiakavosťou nižšou ako 1,5 %. 

 Posledná frakcia, ktorá je zo všetkých použitých najhrubšia 11 – 22 

mm, pochádza taktiež z kameňolomu Olbramovice. Kamenivo je hrubé 

drvené, objemová hmotnosť dosahuje hodnotu 2620 kg/m3 a nasiakavosť je 

pod 1,5 %. 
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9.1.1 Sitové rozbory 

 Skúšky sitového rozboru boli vykonané podľa ČSN EN 933-1. 

 

Graf 1 Sitový rozbor kameniva DTK Žabčice 0 – 4 mm 

 

Graf 2 Sitový rozbor kameniva HDK Olbramovice 8 –16 mm 
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Graf 3 Sitový rozbor kameniva HDK Olbramovice 11 – 22 mm 

9.2 Cement 

 Použité cementy, využité ako spojivo do betónu, boli produkované 

spoločnosťou Českomoravský cement, a. s. – konkrétne závod Mokrá. 

Vlastníkom tejto spoločnosti je HeidelbergCement Group. Základné informácie 

cementov sú uvedené v Tab. 8 až 10. Pridané sú aj technické listy týchto 

cementov priamo od výrobcu.  

Tab. 8 Výber vlastnostní cementu CEM I 42,5 R 

Vlastnosť 
Priemerná hodnota 

2 dňová 28 dňová 

Pevnosť v tlaku 30 MPa 60 MPa 

Pevnosť v ťahu pri ohybe 6 MPa 9 MPa 

Normálna konzistencia 27,4 % 

Počiatok tuhnutia 183 min 

Koniec tuhnutia 242 min 

Merný povrch 408 m2/kg 

Merná hmotnosť 3110 kg/m3 

Hydratačné teplo 310 J/g 
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Tab. 9 Výber vlastnostní cementu CEM II-A/S 42,5 N 

Vlastnosť 
Priemerná hodnota 

2 dňová 28 dňová 

Pevnosť v tlaku 21 MPa 54 Mpa 

Pevnosť v ťahu pri ohybe 5 MPa 9 MPa 

Normálna konzistencia 27,8 % 

Počiatok tuhnutia 233 min 

Koniec tuhnutia 313 min 

Merný povrch 376 m2/kg 

Merná hmotnosť 3080 kg/m3 

Hydratačné teplo 280 J/g 

Tab. 10 Výber vlastnostní cementu CEM II-B/S 32,5 R 

Vlastnosť 
Priemerná hodnota 

2 dňová 28 dňová 

Pevnosť v tlaku 17 MPa 51 Mpa 

Pevnosť v ťahu pri ohybe 4 MPa 9 MPa 

Normálna konzistencia 28,90% 

Počiatok tuhnutia 236 min 

Koniec tuhnutia 306 min 

Merný povrch 407 m2/kg 

Merná hmotnosť 3110 kg/m3 

Hydratačné teplo 260 J/g 

9.3 Troska 

 Troska, ktorá bola použitá na prípravu cementu CEM III-A 42,5 R bola 

od spoločnosti Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. a niesla názov SMŠ 400. 

Jej merný povrch je približne 400 m2/kg. Chemické vlastnosti trosky 

sú uvedené v Tab. 11. 

Tab. 11 Chemické vlastnosti trosky SMŠ 400 

Prvok CaO MgO SiO2 Al2O3 Fe2O3 SO3 
(CaO + 

MgO)/SiO2 

Priemerná 
hodnota [%] 

40,0 8,9 39,9 6,9 0,4 0,6 1,2 
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9.4 Voda 

 Použitá voda ku zamiešaniu čerstvých betónov bola pitná voda 

z vodovodnej siete centra AdMaS. Táto voda je dodávaná spoločnosťou 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Norma ČSN EN 1008 dovoľuje použitie 

pitnej vody ako zámesovej bez jej skúšania. 

9.5 Prísady 

  Prísady do betónu sú chemické látky, ktoré upravujú niektoré vlastnosti 

čerstvých alebo zatvrdnutých betónov. Dávkovanie je veľmi malé, zvyčajne od 

0,3 % do 5 % z hmotnosti cementu. Do betónu sa pridávajú počas miešania. 

9.5.1 Plastifikačné a superplastifikačné prísady 

 Tento typ prísad zlepšuje spracovateľnosť, znižuje potrebné množstvo 

zámesovej vody pre dosiahnutie rovnakej spracovateľnosti čerstvej betónovej 

zmesi, tým pádom sa znižuje vodný súčiniteľ. Superplastifikačné prísady oproti 

plastifikačným výraznejšie redukujú potrebnú zámesovú vodu. Ďalej to má za 

následok zvyšovanie pevností zatvrdnutého betónu. Pre porovnávané 

receptúry bola použitá superplastifikačná prísada Chryso®Fluid Premia 530 

od spoločnosti Chryso. Technické parametre a informácie sú uvedené 

v technickom liste. 

10 Metódy skúšania cementu 

10.1 ČSN EN 196-1 Časť 1: Stanovenie pevnosti 

10.1.1 Pomôcky a skúšobné zariadenia 

 Normová miešačka (Obr. 9), trojformy na trámčeky o rozmere 

40x40x160 mm (Obr. 10), zhutňovací stolček (Obr. 11), posuvné meradlo, 

laboratórne váhy, striasací stolček podľa normy s kovovým kužeľom 

a kruhovým dusidlom z nenasiakavého materiálu, skúšobné zariadenie na 

stanovovanie pevnosti v ťahu pri ohybe, skúšobný stroj na stanovovanie 

pevnosti v tlaku. 
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Obr. 9 Normová miešačka 

 

Obr. 10 Trojformy na trámčeky 
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Obr. 11 Zhutňovací stolček 

10.1.2 Výroba skúšobných vzoriek a skúška konzistencie čerstvej malty 

 Pre stanovovanie pevnosti cementu sa používajú normalizované piesky 

CEN, ktoré sú balené po vreckách s obsahom 1350 ± 5 g. Zloženie malty musí 

obsahovať hmotnostne 1 diel cementu, 3 diely normalizovaného piesku a pol 

dielu vody. Receptúra pre jednu trojformu pozostáva z 450 ± 2 g cementu, 

1350 ± 5 g normalizovaného piesku a 225 ± 1 g vody. 

 Cement a voda sa odvážia na váhach. Do miešačky sa naleje voda 

a k nej sa pridá cement. Nasledovne sa miešačka spustí nízkou rýchlosťou na 

30 s. Po tejto dobe v priebehu ďalších 30 sekúnd sa pridáva rovnomerne 

normový piesok. Po uplynutí 30 s a nasypaní piesku miešačku na 90 

sekúnd zastavíme. V prvých 30 s tohto času sa pomocou gumovej stierky 

zotrie malta prilepená na stranách nádoby. Zostávajúcich 60 s sa nechá 

miešačka stáť. Nasledovne spustíme miešanie na 60 s, tentokrát na vyšší 

rýchlostný stupeň. 

 Po domiešaní malty sa vykoná skúška konzistencie čerstvej malty 

(podľa ČSN EN 1015-3). Po dokončení skúšky konzistencie začneme plniť 

trojformu, ktorá je pripravená na zhutňovacom stolčeku. Najprv sa plní do 

polovice objemu formy a zapne sa hutnenie na 60 s. Po zhutnení sa forma 

naplní tak, aby malta prevyšovala formu. Znovu zhutňujeme 60 s. Po ukončení 

hutnenia sa forma opatrne zoberieme zo zhutňovacieho stolčeku, zahladí sa 

povrch skúšobných trámčekov a označia sa vzorky. 
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10.1.3 Stanovenie pevnosti v ťahu pri ohybe 

 Skúšobné telesá, teda trámčeky sú vystavené ohybovému momentu, 

ktorý je spôsobený horným zaťažovacím a spodnými podpornými valčekmi. 

Zaťaženie sa zvyšuje plynulou rýchlosťou 50 ± 10 N/s až do porušenia. 

10.1.3.1 Vyhodnotenie skúšky  

 𝑅𝑓 =
1,5∙𝐹𝑓∙𝑙

𝑏3    

kde:  

Rf – pevnosť v ťahu pri ohybe v MPa 

b – dĺžka bočnej strany prierezu trámčeka v mm 

Ff – lomové zaťaženie pôsobiace v strede trámčeku v N 

l – vzdialenosť valcových podpier v mm  

Pevnosť v ťahu pri ohybe sa zaokrúhli na najbližších 0,1 MPa. 

10.1.4 Stanovenie pevnosti v tlaku 

 Skúška pevnosti v tlaku sa vykonáva na polovičkách trámčekov, ktoré 

zostanú po skúške v ťahu pri ohybe (kap. 10.1.3), alebo pomocou vhodných 

prípravkov, ktoré neovplyvnia polovice trámčekov škodlivým napätím. 

Zaťaženie sa zvyšuje plynulou rýchlosťou 2400 ± 200 N/s až do porušenia 

vzorky. 

10.1.4.1 Vyhodnotenie skúšky 

 𝑅𝐶 =
𝐹𝑐

1600
 

kde:  

Rc – pevnosť v tlaku v MPa 

Fc – najvyššie zaťaženie vynaložené pri porušení vzorky v N 

1600 – plocha doštičiek alebo pomocných doštičiek v mm2 (40 x 40 mm) 

Pevnosť v tlaku sa vyjadrí s presnosťou 0,1 MPa. 
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10.2 ČSN EN 196-3 Časť 3: Stanovenie dôb tuhnutia 

10.2.1 Pomôcky a skúšobné zariadenia 

 Normová miešačka (Obr. 9), laboratórne váhy, odmerný valec 

s presnosťou ± 1 ml, stopky s presnosťou ± 1 s, pravítko, Vicatov prístroj 

s hustomerovým valčekom a prstencom, Automatizovaný Vicatov prístroj 

s ihlou (Obr. 12). 

 

Obr. 12 Automatizované Vicatove prístroje 

10.2.2 Skúška normalizovanej konzistencie 

 Zmes, na ktorej prebieha skúška normalizovanej konzistencie, sa 

skladá z navážky 500 g cementu a vody. Vodný súčiniteľ sa odhadne, 

napríklad 125 g. 

Cement sa opatrne nasype do miešačky, nasledovne sa naleje aj voda, 

čas pridávania surovín nesmie prekročiť 10 sekúnd. Hneď potom sa zapne 

miešačka, miešame na nižšom rýchlostnom stupni. Moment, keď sa zapne 

miešanie, sa berie ako začiatok miešacieho procesu (nulový čas). Po uplynutí 

90 s sa miešačka zastaví na 30 s. V tomto čase sa zotrie cementová kaša 

nalepená na krajoch a dne miešacej nádoby pomocou gumovej stierky. 

Po prestávke 30 s sa miešačka znovu spustí na nízky rýchlostný stupeň na 

ďalších 90 s. Výsledný celkový čas miešania je teda 3 minutý. 

 Po namiešaní cementovej kaše, sa prejde ku Vicatovmu prístroju. 

Vicatov prístroj je pripravený na podložke. Prstenec sa natrie odformovacím 
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olejom. Prstenec sa naplní aj s prebytkom zmesi, ručne sa  zhutní, pričom 

dôjde k odstráneniu vzduchových bublín. Prebytok kaše sa odstráni pomocou 

pravítka pílovitým pohybom, za vzniku hladkého povrchu. Ak je prstenec 

naplnený podľa požiadaviek, prechádza sa ku samotnému skúšaniu. Ručný 

Vicatov prístroj musí byť presne nastavený s podložkou tak, aby v momente, 

keď sa valček dotýka podložky, ukazoval na stupnici hodnotu 0. Valček sa 

vysunie do hornej polohy, Vicatov prstenec sa uloží spolu s kašou na podložku 

a valček sa zarovná tak, aby bol v kontakte s hladinou cementovej kaše. 

Uvoľní sa pohyblivá časť a valček začne vnikať do cementovej kaše. 

Dôležité je, že skúška normalizovanej konzistencie musí byť vykonaná 

do 4 min ± 10 s od nulového času. Ak už valček nevniká hlbšie do cementovej 

kaše, odčíta sa hodnota na stupnici – tzv. hĺbka vniknutia. Odčítanie musí 

prebehnúť najskôr 5 s a najneskôr po 30 s od spustenia valčeku do 

cementovej kaše. Hĺbka vniknutia, teda vzdialenosť medzi podložkou 

a spodnou plochou valčeku musí byť 6 mm ± 2 mm. Pokiaľ nie je, skúška sa 

opakuje s iným množstvom vody až dokým nebude spĺňať požadovanú 

hodnotu vniknutia.  

10.2.3 Stanovenie začiatku tuhnutia 

 Vicatov prstenec sa natrie odformovacím olejom. Naplní sa kašou 

normalizovanej konzistencie a vloží sa do nádoby. Do nádoby sa nasledovne 

naleje destilovaná voda tak, aby hladina bola minimálne 5 mm vyššie než je 

horného povrchu cementovej kaše. Spustí sa automatický Vicatov prístroj 

s ihlou. Tento prístroj, najprv pootočí prstenec, aby boli vpichy robené vždy na 

inom mieste. Nasledovne po určitom časových intervaloch prístroj meria hĺbka 

vpichnutia ihly do cementovej kaše. Princíp je rovnaký ako pri stanovovaní 

kaše normalizovanej konzistencie len stým rozdielom, že sa používa ihla 

namiesto valčeku. Doba, ktorá uplynie od tzv. nulového času do doby, v ktorej 

hĺbka vniknutia dosiahne hodnotu 6 ± 3 mm, je doba počiatku tuhnutia 

cementu. Táto doba sa zaznačí sa presnosťou na 1 min. 

10.2.4 Stanovenie doba tuhnutia 

 Naplnený Vicatov prstenec, na ktorom sa stanovoval začiatok tuhnutia 

sa otočí tak, aby na hrane ktorá sa dotýkala podložky mohla byť stanovovaná 
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doba tuhnutia. Prstenec sa vloží do nádoby s vodou a spustí sa automatický 

Vicatov prístroj. Princíp tejto skúšky je rovnaký ako pri skúške stanovovania 

počiatku tuhnutia. Zaznamená sa čas, kedy ihla po prvý krát vnikla do 

cementovej kaše iba 0,5 mm a to od tzv. nulového času až po vpich 0,5 mm. 

Presnejšie meranie je dosiahnuté tak, že v blízkosti konta tuhnutia sa 

zintenzívnia vpichy. Potvrdenie konca tuhnutia je robené tak, že sa spravia 

ďalšie 2 vpichy na iným miestach. 

10.3 ČSN EN 196-6 Čas: 6 Stanovovanie jemnosti mletia 

 Na stanovovanie jemnosti mletia bola použitá permeabilná metóda 

podľa Blaine. Jemnosť mletia cementu sa vyjadruje ako merný povrch, ktorý 

je vypočítaný z času potrebného pre prietok určitého množstva vzduchu cez 

zhutnené cementové lôžko s danou veľkosťou a porozitou. 

 Táto metóda je na princípe porovnávacieho a nie absolútneho, preto 

potrebujeme pre kalibráciu prístroja referenčný materiál, ktorého merný povrch 

je známy. 

10.3.1 Príprava vzorky 

 Vzorka cementu, ktorá je určená na testovanie sa najprv 2 minúty 

pretrepáva v uzatvorenej nádobe, aby sa rozbili hrudky cementu a bol 

dostatočne rozmiešaný.  

10.3.2 Stanovenie mernej hmotnosti 

 Merná hmotnosť je jednoducho hmotnosť delená objemom. Pre túto 

skúšku bol na stanovovanie mernej hmotnosti použitý héliový pyknometer 

Accupyc II 1340, od spoločnosti Micromeretics. Jedná sa o nedeštruktívnu 

metódu, ktorá využíva metódu vytesňovania plynu na meranie objemu. 

Pre vytesňovanie bol použitý inertný plyn hélium. Spustí sa prístroj a začne sa 

meranie. Prístroj meria mernú hmotnosť 10 krát, potom sa najnižšia 

a najvyššia hodnota vylúči a zostávajúcich 8 sa spriemeruje. Výsledná 

hodnota je s presnosťou na 1 kg/m3. 
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10.3.3 Skúška permeability a vyhodnotenie 

 Na meranie merného povrchu bol použitý prístroj od spoločnosti ZEB 

s názvom PC-Blaine-star. Je to automatizovaný prístroj, do ktorého sa naplní 

dávka cement. Spustí sa prístroj. Po určitej dobe prístroj vyhodnotí objem 

naplneného cementu a váhu. Merné povrchy meria prístroj dva krát, následne 

sa spriemerujú a výsledkom je merný povrch v m2/kg. 

10.4 Odlučovanie vody stanovovanej na cemente 

 V tejto skúške sa stanovuje množstvo vody odlúčené od cementu 

v priebehu času v odmernom valci.  

10.4.1 Postup skúšky odlučovania vody a vyhodnotenie 

 Naváži sa presne cement o váhe 450 g a destilovaná voda 292,5 g. 

Do misky na miešanie sa naleje voda a potom sa pridá navážený cement. 

V momente pridania cementu sa spustia stopky a začne miešanie. Mieša sa 

ručne pomocou stierky, presne 2 minúty. Výsledkom je riedka kaša, ktorá sa 

nasledovne preleje do skleneného odmerného valca. Po 15 minútach od 

naliatia riedkej cementovej kaše do valca dôjde k vizuálnemu odčítaniu 

množstva odlúčenej vody. Po celkovej dobe 90 minút sa znovu odčíta 

množstvo odlúčenej vody. Nasledovne sa odlúčená voda opatrne odoberie 

pipetou do keramickej misky, ktorá sa zváži. Potom sa miska s vodou 

a zbytkom cementu vloží do sušiarni, kde prebehne do konštantnej vlhkosti 

0 %. Po vysušení sa miska so zbytkom cementu zváži a dopočíta sa celkové 

odlúčené množstvo vody v gramoch. 

10.5 Stanovenie viskozity cementovej malty 

Pre túto skúšku sa využije cementová kaša s normalizovanými 

konzistenciami. Použitý prístroj Vismomat NT pracuje na princípe pevnej 

lopatky a točiacej sa nádoby. 

10.5.1 Pomôcky a skúšobné zariadenia 

 Viskozimeter Viskomat NT s valcovou nádobou a lopatkou (Obr. 13), 

gumová stierka. 
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Obr. 13 Viskomat NT 

10.5.2 Postup 

 Pred plnením valcovej nádoby cementovou kašou sa nádoba najprv 

ovlhčí. Nádoba sa naplní až po rysku a jemným poklepaním nádoby po stole 

sa odstránime vzduch z cementovej kaše. Nádoba sa vloží do prístroja 

Viskomat NT, prístroj sa nastaví na 60 otáčok za minútu. Zapne sa meranie. 

Celkové meranie pomocou prístroja trvá 90 minút. Po skončení prístroj vydá 

namerané údaje, ktoré sa vyhodnotia ako závislosť krútiaceho momentu na 

čase. 
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10.6 Vyhodnotenie skúšok robených na cemente 

10.6.1 Konzistencia cementovej malty 

Tab. 12 Konzistencia cementovej malty pre skúšané typy cementov 

Cement 
CEM I CEM II-A/S CEM II-B/S 

32,5 R 
CEM III-A 

42,5 R 42,5 R 42,5 N 

Konzistencia [mm] 175 175 180 180 

10.6.2 Pevnosť v ťahu pri ohybe 

Tab. 13 Pevnosť cementov v ťahu pri ohybe po 2 a 28 dňoch 

Cement 
Pevnosť v ťahu pri ohybe [MPa] 

2 dni 28 dní 

CEM I 42,5 R  5 8,6 

CEM II-A/S 42,5 N 4,2 7,6 

CEM II-B/S 32,5 R 3,7 8,6 

CEM III-A 42,5 R 2,3 8,8 

 

 

Graf 4 Pevnosti cementov v ťahu pri ohybe 
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10.6.3 Pevnosť v tlaku 

Tab. 14 Pevnosť cementov v tlaku po 2 a 28 dňoch 

Cement 
Pevnosť v tlaku [MPa] 

2 dni 28 dní 

CEM I 42,5 R  26,9 57,2 

CEM II-A/S 42,5 N 24,1 50,4 

CEM II-B/S 32,5 R 17,9 52,2 

CEM III-A 42,5 R 11,4 55 

 

 

 

Graf 5 Pevnosti cementov v tlaku 

10.6.4 Počiatok a konce tuhnutia cementu 

Tab. 15 Doby počiatku a konca tuhnutia 

Cement 
Doby tuhnutia [min] 

Počiatok  Koniec 

CEM I 42,5 R  185 238 

CEM II-A/S 42,5 N 219 359 

CEM II-B/S 32,5 R 233 323 

CEM III-A 42,5 R 280 395 

 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

CEM I 42,5 R CEM II-A/S 42,5 N CEM II-B/S 32,5 R CEM III-A 42,5 R

P
ev

n
o

sť
 v

 t
la

ku
 [

M
P

a]

Pevnosť v tlaku  po 2 dňoch zretia Pevnosť v tlaku po 28 dňoch zretia



53 

 

 
Graf 6 Časové hodnoty počiatku a konca tuhnutia 

10.6.5 Merná hmotnosť 

Tab. 16 Merná hmotnosť cementov 

Cement Merná hmotnosť [kg/m3] 

CEM I 42,5 R  3162 

CEM II-A/S 42,5 N 3111 

CEM II-B/S 32,5 R 3034 

CEM III-A 42,5 R 3021 

 

 

Graf 7 Merné hmotnosti 
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10.6.6 Merný povrch 

Tab. 17 Merný povrch cementov 

Cement Merný povrch [m2/kg] 

CEM I 42,5 R  413 

CEM II-A/S 42,5 N 406 

CEM II-B/S 32,5 R 377  

CEM III-A 42,5 R 392 

 

 

Graf 8 Merné povrchy 

10.6.7 Odlučovanie vody 

Tab. 18 Odlúčená voda za dobu 90 minút 

Cement Množstvo odlúčenej voda za 90 min [g] 

CEM I 42,5 R  7,61 

CEM II-A/S 42,5 N 8,94 

CEM II-B/S 32,5 R 16,57 

CEM III-A 42,5 R 10,15 
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Graf 9 Množstvo odlúčenej vody za 90 min 

10.6.8 Viskozita cementovej kaše 

Tab. 19 Stredná hodnota viskozisty 

Cement Stredná hodnota viskozity [mPa.s] 

CEM I 42,5 R  71,5 

CEM II-A/S 42,5 N 66 

CEM II-B/S 32,5 R 52,3 

CEM III-A 42,5 R 67,2 

 

 

Graf 10 Priebeh viskozity v čase – CEM I 
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Graf 11 Priebeh viskozity v čase – CEM II-A/S 

 

Graf 12 Priebeh viskozity v čase – CEM II-B/S 
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Graf 13 Priebeh viskozity v čase – CEM III 

10.6.9 Diskusia skúšok na robených na cemente 

 V tabuľke č. 12 je možné vidieť dve rozdielne hodnoty skúšky 

konzistencií robených na čerstvých cementových maltách. Vyššie hodnoty 180 

mm pri cementoch CEM II-B/S a CEM III-A. Nižšie hodnoty 175 mm dosiahli 

cementy CEM I a CEM II-A/S a to z dôvodu, pretože sú jemnejšie namleté – 

majú väčší merný povrch a tým pádom tieto cementy pojali viac vody. To sa 

prejavilo práve hustejšou konzistenciou.  

Na grafe číslo 4 a 5 sa nám odzrkadlili pevnosti po 2 a 28 dňoch zretia 

cementovej malty. Cementy s označením R, ktoré majú rýchle nábehy 

pevností, nám to aj potvrdili. Cementy, kde bola prímesou troska, mali pevnosti 

po 2 dňoch nižšie, no v konečných pevnostiach dokonca dobehli aj cement 

portlandský. Je to z dôvodu toho, že zmesové cementy majú vyšší obsah 

dikalciumsilikátu, ktorý sa vyznačuje práve tým, že má menšie počiatočné 

pevnosti, ale naopak výborné konečné pevnosti. 

Graf 6 dokazuje, že najkratšie doby tuhnutia dosiahol cement 

portlandský, teda čistý bez prímesí a naopak najdlhšie CEM III-A, ktorý 

obsahuje až 50 % strusky. Je to preto, že čím menej je v cemente 

portlandského slinku, tým pomalšie je tuhnutie. Ďalej to závisí aj na type 

cementov (L,N,R) a ich chemickom zložení. 

Keďže troska má ako materiál nižšiu objemovú hmotnosť ako 

portlandský slinok, pridávaním množstva trosky do cementu sa musí znižovať 
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aj merná hmotnosť. Potvrdil to aj graf 7, kde postupne so zvyšovaním 

množstva trosky v cemente sa znižuje merná hmotnosť. 

Merný povrch je vlastnosť cementu, ktorá závisí na jemnosti mletia. Čím 

jemnejšie namletý cement je, tým väčší má merný povrch. Ako môžeme vidieť, 

CEM II-B/S 32,5 má tento povrch najnižší s hodnotou 377 m2/kg. Dôvod je 

taký, že tento cement je v pevnostnej 32,5 a nie 42,5, preto nie je potrebné ho 

mlieť na vyšší merný povrch. 

Už ako je z grafu č. 9 vidieť, odlučovanie množstva vody má opačný 

trend než merný povrch. Krásne to dokazuje, že čím väčší merný povrch, tým 

menej cement odlúči vody. Preto najviac vody odlúčil cement CEM II-B/S 

32,5 R, ktorý má o dosť nižší merný povrch než ostatné skúšané cementy. 

 Viskozita cementovej kaše sa zvyšuje so zvyšujúcim sa merným 

povrchom, ale taktiež závisí aj na počiatku tuhnutia cementu. To sa potvrdilo 

aj na výsledkoch testovania viskozity (grafy 10, 11, 12, 13). Najvyššiu hodnotu 

viskozity dosiahla cementová kaša CEM I 42,5 R s hodnotou 71,5 mPa∙s. 

11 Metódy skúšania čerstvého betónu 

11.1 ČSN EN 12350-2 Časť 2: Skúška sadnutím 

 Skúška sadnutím je vhodná pre čerstvé betóny, ktorých maximálne zrno 

kameniva neprekročí hranicu 40 mm. Ďalej je vhodná pre stanovovanie 

konzistencií betónov, ktorých sadnutie bude v rozmedzí 10 – 200 mm. 

Meranie, ktoré je mimo týchto hodnôt je nevhodné a musí sa použiť iná metóda 

pre stanovenie konzistencie. 

11.1.1 Vyhodnotenie skúšky 

 Na vyhodnotenie skúšky sa použije Abramsov kužeľ, otočený širšou 

časťou nahor. Výsledná hodnota sadnutia je rozdiel medzi vrchom formy 

a najvyšším bodom skúšaného betónu (Obr. 14). Skúška je platná iba v tedy, 

ak je výsledný betón symetrický a celistvý (Obr. 15).  
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Obr. 14 Spôsob merania sadnutia 

  

Obr. 15 Správny (v ľavo) a nesprávny (v pravo) spôsob sadnutia kužeľa 

Výsledkom je namerané sadnutie s presnosťou na 10 mm a nasledovné 

zatriedenie do normových stupňov konzistencie sadnutím (Tab. 20). 

Tab. 20 Stupne konzistencie sadnutím podľa normy 

Stupeň Sadnutie [mm] 

S 1 10 – 40 

S 2 50 – 90 

S 3 100 – 150 

S 4 160 - 210 

S 5  220
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11.2 Stanovenie objemovej hmotnosti 

 Výsledkom tejto skúšky je stanovená objemová hmotnosť čerstvého 

betónu po zhutnení. 

11.2.1 Pomôcky  

 Forma na telesá v tvare kocky s rozmermi 150 x 150 x 150 mm, lyžica, 

vibračný stolček s elektromagnetom, váhy, handrička. 

11.2.2 Postup 

 Prvým krokom tejto skúšky je zváženie formy, ktorá je vymazaná 

odformovacím olejom a zaznačenie jej váhy. Forma sa naplní čerstvým 

betónom aspoň vo dvoch vrstvách a zhutní sa na magnetickom vibračnom 

stolčeku. Betón, ktorý je prebytočný sa odstráni a forma sa utrie pomocou 

handričky. Naplnená forma sa odváži a nameraná hodnota sa zaznačí.  

11.2.3 Vyhodnotenie skúšky 

 Skúška sa vyhodnotí vypočítaním objemovej hmotnosti 

z nasledujúceho vzťahu: 

𝐷 =  
𝑚2 − 𝑚1

𝑉
 

kde:  

D – objemová hmotnosť čerstvého betónu v kg/m3 

m1 – hmotnosť prázdnej formy v kg 

m2 – hmotnosť formy naplnenej betónom v kg 

V – objem formy v m3 

Výsledná hodnota sa zaokrúhli na celé desiatky kg/m3. 

11.3 Odlučivosť vody stanovovanej na čerstvom betóne 

 Táto skúška bola vykonaná podľa Metodického pokynu MP VUT č.7 

Stanovení odlučivosti vody metodou podle směrnice Merkblatt Weiche Betone, 

ausgabe dezember 2009. 
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11.3.1 Pomôcky 

 Tlaková nádoba s objemom 10 l (Obr. 16), záchytné sito s hranatými 

okami (veľkosť oka 3,25 x 3,25 mm), plastová nádoba, sklenený odmerný 

valec, gumové kladivo, lyžica, handrička, stopky. 

 

Obr. 16 Tlaková nádoba 

11.3.2 Postup 

 Prvým krokom je navlhčenie pomôcok, ktoré budú v styku s betónom. 

Do tlakovej nádoby sa na spodnú plochu vloží záchytné sito, na ktoré sa položí 

jemná látka. Nádoba sa začne plniť čerstvým betónom, postupne počas 

plnenia sa gumovým kladivom, klepaním po stranách nádoby odstraňuje 

vzduch. Po naplnení sa horná hrana nádoby očistí handričkou, aby gumové 

tesnenia na nádobe a poklope dokonale sedeli a neprepúšťali vzduch. 

Pod nádobu sa položí plastová nádoba, uvoľní sa spodný ventil a začne sa 

zvyšovať tlak. Tlak sa zvyšuje až na hodnotu 3 barov a v momente dosiahnutia 

tohto tlaku sa spustia stopky (čas 0). Po 15 minútach sa odlúčená voda, ktorá 

je v plastovej nádobe pod spodným ventilom, vyleje do skleneného 

odmerného valca a nádoba sa dá pod spodný ventil. Odčíta sa hodnota 

odlúčenej vody na odmernom valci. Po uplynutí celkových 60 minúť od času 0 

sa tlak zníži a znovu sa voda z nádoby pod ventilom vyleje do odmerného 

valca. Odčíta sa celkové množstvo odlúčenej vody. 
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11.3.3 Vyhodnotenie 

 Skúška sa vyhodnotí pomocou nasledujúceho vzorca: 

𝐾𝑟𝑣á𝑐𝑎𝑣𝑜𝑠ť 𝑘𝑔/𝑚3 =
𝑀𝑛𝑜ž𝑠𝑡𝑣𝑜 𝑧𝑎𝑐ℎ𝑦𝑡𝑒𝑛𝑒𝑗 𝑣𝑜𝑑𝑦 [𝑚𝑙]  × 1000

𝑂𝑏𝑗𝑒𝑚 𝑧𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑒𝑛𝑖𝑎 [𝑐𝑚3]
 

11.4 Vyhodnotenie skúšok čerstvého betónu 

11.4.1 Konzistencia 

 

Graf 14 Závislosť konzistencie v čase – CEM I 

 

Graf 15 Závislosť konzistencie v čase – CEM II-A/S 
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Graf 16 Závislosť konzistencie v čase – CEM II-B/S 

 

Graf 17 Závislosť konzistencie v čase – CEM III 

11.4.2 Objemová hmotnosť a odlučivosť vody 

Tab. 21 Vyhodnotenie skúšok objemovej hmotnosť čerstvej zmesi a odlučivosti vody 

Použitý cement 
Pevnostná 

trieda 

Objemová 
hmotnosť 

[kg/m3] 

Odlučivosť vody [kg/m3] 

po 15 min po 60 min 

CEM I 42,5 R  
C20/25 2330 37 58 

C40/50 2330 28 49 

CEM II-A/S 42,5 N 
C20/25 2360 42 59 

C40/50 2410 20 44 

CEM II-B/S 32,5 R 
C20/25 2330 40 58 

C40/50 2370 29 48 

CEM III-A 42,5 R 
C20/25 2320 36 42 

C40/50 2370 32 49 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0min 30min 60min 90min

Sa
d

n
u

ti
e 

[m
m

]

CEM II-B/S 32,5 R C20/25 CEM II-B/S 32,5 R C40/50

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0min 30min 60min 90min

Sa
d

n
u

ti
e 

[m
m

]

CEM III-A 42,5 R C20/25 CEM III-A 42,5 R C40/50



64 

 

 

 

Graf 18 Objemové hmotnosti čerstvej zmesi 

 

Graf 19 Hodnoty odlučivosti vody betónov C20/25 

 

Graf 20 Hodnoty odlučivosti vody betónov C40/50 

2260

2280

2300

2320

2340

2360

2380

2400

2420

CEM I CEM II-A/S CEM II-B/S CEM III-A

O
b

je
m

o
vá

 h
m

o
tn

o
sť

 

C20/25 C40/50

0

10

20

30

40

50

60

70

CEM I CEM II-A/S CEM II-B/S CEM III-A

O
d

lu
či

vo
sť

 v
o

d
y 

[k
g/

m
3 ]

15 min 90 min

0

10

20

30

40

50

60

CEM I CEM II-A/S CEM II-B/S CEM III-A

O
d

lu
či

vo
sť

 v
o

d
y 

[k
g/

m
3 ]

15 min 90 min



65 

 

11.4.3 Diskusia skúšok čerstvých betónov 

 Konzistencia všetkých navrhnutých betónov bola zaradená do skupiny 

S4 a bola stanovovaná aj v závislosti na čase po dobu 90 minút. Celkovo na 

konzistencii čerstvých betónov sa podpísalo množstvo spojiva ale aj typ 

spojiva. Najlepšiu závislosť konzistencie v čase mal cement CEM II-A/S, čo by 

malo súvisieť s použitým množstvom cementu a jeho merného povrchu. 

 Na objemových hmotnostiach sa odzrkadlilo taktiež množstvo cementu 

v navrhnutej zmesi. Najvyššie objemové hmotnosti dosiahol betón 

s cementom CEM II-A/S. Jedným z faktorov bolo aj to, že jeho súčet hmotností 

vstupných surovín bol najvyšší. Pravdepodobne bol tento betón aj trošku 

lepšie zhutnený. 

 Odlučovanie vody na čerstvej zmesi je u všetkých zmesí podobné. Je to 

z toho dôvodu, že s narastajúcim množstvom prímesi v cemente stúpa 

v receptúre aj množstvo použitého cementu. Čím viac je použitého cementu, 

tým menšie bude odlučovanie vody. Taktiež platí aj to, že čím vyšší merný 

povrch, tým nižšie bude odlučovanie. 

 

12 Metódy skúšania zatvrdnutého betónu 

12.1 ČSN EN 12390 – Časť 3: Pevnosť v tlaku 

12.1.1 Podstata skúšky 

 Pevnosť v tlaku betónu je jednou zo základných špecifikácií na betóne. 

12.1.2 Pomôcky a skúšobné zariadenia 

 Posuvné meradlo, skúšobný lis, váhy. 

12.1.3 Postup 

 Skúšobné telesá sa vyberú z vodného uloženia a osušia sa. Skúšobné 

telesá sa zmerajú, pokiaľ sa bude vyhodnocovať aj skúška objemovej 

hmotnosti, tak sa aj zvážia.  

 Vzorka sa vloží do lisu, vždy kolmo na smer hutnenia a do stredu 

tlačených dosiek. Na zaťažovacom lise sa nastaví zaťažovacia rýchlosť. 

Spustíme zaťažovanie, ktoré musí prebehnúť plynule bez nárazu. Zaznamená 
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sa maximálne zaťaženie a vizuálne skontrolujeme akým spôsobom bolo teleso 

porušené. 

12.1.4 Vyhodnotenie skúšky pevnosti v tlaku 

Výsledná pevnosť v tlaku sa vyhodnotí použitím nasledujúceho vzorca: 

𝑓𝑐 =  
𝐹

𝐴𝐶
 

Kde: 

fc – pevnosť v tlaku v MPa 

F – maximálne zaťaženie v F 

Ac – tlačená plocha v mm2 

Pevnosť v tlaku sa zaokrúhli na najbližších 0,5 MPa. 

12.2 Vyhodnotenie skúšok zatvrdnutého betónu 

12.2.1 Objemová hmotnosť 

Tab. 22 Vyhodnotenie skúšok objemovej hmotnosť zatvrdnutého betónu 

Použitý cement Trieda betónu 
Objemová hmotnosť 

[kg/m3]  

CEM I 
C20/25 2330 

C40/50 2330 

CEM II-A/S 42,5 N 
C20/25 2360 

C40/50 2410 

CEM II-B/S 32,5 R 
C20/25 2330 

C40/50 2370 

CEM III-A 42,5 R 
C20/25 2320 

C40/50 2370 
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Graf 21 Objemové hmotností zatvrdnutého betónu 

12.2.2 Pevnosť v tlaku 

Tab. 23 Vyhodnotenie skúšok pevnosti v tlaku pre betóny C20/25 

Cement 
Pevnosť betónu v tlaku [MPa] 

7 dní 28 dní 60 dní 

CEM I 42,5 R 42,5 54,6 58 

CEM II-A/S 42,5 N 37,3 50,8 58,5 

CEM II-B/S 32,5 R 35,7 58,2 67 

CEM III-A 42,5 R 28,5 54,6 62,8* 

* pevnosť betónu skúšaná po 50 dňoch zretia 

 

Graf 22 Pevnosti v tlaku pre betóny C20/25 
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Tab. 24 Vyhodnotenie skúšok pevnosti v tlaku pre betóny C40/50 

Cement 
Pevnosť betónu v tlaku [MPa] 

7 dní 28 dní 60 dní 

CEM I 42,5 R 57,6 67,6 75,9 

CEM II-A/S 42,5 N 57,1 73,3 78,5 

CEM II-B/S 32,5 R 47,4 69,5 77,9 

CEM III-A 42,5 R 40,7 64,8 71,3* 

* pevnosť betónu skúšaná po 50 dňoch zretia 

 

 

Graf 23 Pevnosti v tlaku pre betóny C40/50 

12.2.3 Diskusia skúšok zatvrdnutých betónov 

 Prvá skúšaná vlastnosť bola objemová hmotnosť. U tejto vlastnosti sa 

očakával podobný priebeh ako pri objemovej hodnote čerstvého betónu. Opäť 

najvyššie hodnoty dosiahol betón s cementom CEM II-A/S 42,5 R a to 

konkrétne pre C20/25 2360 kg/m3 a pre C40/50 to bola hodnota 2410 kg/m3. 

 Pevnosť tlaku bola meraná po 3 rôznych dobách zretia (po 2, 28 a 60 

dňoch), okrem betónov s cementom CEM III-A. Ich konečná pevnosť v tlaku 

nebola skúšaná po 60 dňoch, ale iba po 50 dňoch. Bolo to zapríčinené tým, že 

cement CEM III-A bol nakoniec namiešaný v laboratóriu, preto nezostávalo 

dostatočné množstvo času na 60 dňové pevnosti. Ako môžeme vidieť 

v grafoch č. 22 a č. 23, najvyššie pevnosti po 7 dňoch zretia dosahoval betón 

s portlandským cementom, konkrétne pre C20/25 hodnotu 42,5 MPa, C40/50 

bola hodnota v tlaku 57,6 MPa. Je to presne podľa očakávaní, pretože sa 
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jedná o čistý portlandský cement. Pribúdajúcou dobou zretia zmesové 

cementy sa približovali portlandskému, ktorý sa vyznačuje práve vysokými 

pevnosťami a horšími konečnými. Sú to práve zmesové cementy s troskou, 

ktoré budú viac rásť oproti portlandskému, z dôvodu, že ich troska vo svojom 

mineralogickom zložení obsahuje vyššie množstvo dikalciumsilikátu. 

Ten hydratuje pozvoľnejšie a dáva cementom vysoké konečné pevnosti. 

 

Obr. 17 Betónová vzorka po skúške pevnosti v tlaku 

13 Komplexné zhodnotenie navrhnutých betónov 

Navrhnuté betóny triedy C20/25 a C40/50 dosahujú o dosť vyššie 

pevnosti než sa očakávalo. Z tohto dôvodu odporúčam znížiť množstvo 

cementov, tým sa zvýši množstvo kameniva. Tento krok bude mať pozitívne 

následky na cenovú stránku výroby betónu - zníži sa spotreba slinkových 

minerálov, ktoré sú jednou z najdrahších súčastí betónu.  

Konkrétne betón s cementom CEM I 42,5 R z cementárne Mokrá, ktorý 

je čistý portlandský, mal rýchle reakcie, kratší počiatok tuhnutia a krátku dobu 

tuhnutia. Dosahoval výborné počiatočné, dobré konečné pevnosti. Pozitívum, 

ale možno aj negatívum je vyšší vývin hydratačných tepiel. Tento vlastnosti sa 

dá ale využiť pri betonáži, ktorá robená pri nižších teplotách. Ak od betónu 

požadujeme rýchle nárasty pevností, vyššie pevnosti, tak potom je toto ten 
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správny typ cementu. Neodporúčam použitie tohto cementu pri 

veľkoobjemových betonážach, no výborný je pre predpäté, tenkostenné 

konštrukcie alebo prefabrikovanú výrobu. 

Betóny s cementom, ktorý obsahoval ako prímes trosku, dokazovali iné 

vlastnosti. Reakcie cementov boli pomalšie, tým sa zvyšovali doby tuhnutia, 

no pozitívny bol nižší vývin hydratačného tepla. To sa odzrkadlilo aj na 

spracovateľnosti čerstvej zmesi. 

Cement CEM II-A/S 42,5 N, ktorého obsah trosky je 6 – 20 % 

odporúčam pre betonáže, kde sa požadujú stredné nábehy pevností, ale 

aj stredné koncové pevnosti. Je vhodný pre použitie do prostých, vystužených 

konštrukcií. Odporúčam ho aj pre objemnejšie stavby, ako sú napríklad 

priemyselné budovy. Vyššia je aj nepriepustnosť oproti CEM I, preto sa zvýši 

aj trvanlivosť a odolnosť voči chloridom a síranom. 

Ďalší skúmaný cement, CEM II-B/S 32,5 R je cement nižšej pevnostnej 

triedy. Jeho obsah trosky je v rozmedzí 21 až 35 %. Preto, ho odporúčam na 

stavby, ktoré požadujú nižšie až stredné pevnosti. Tak isto sa hodia pre 

priemyselné haly alebo objemnejšie stavby. 

Mnou vyrobený cement, ktorý pozostával z 50 % portlandského 

cementu z cementárne Mokrá a 50 % trosky z výrobného závodu Štramberk 

mal veľmi pozvoľné nábehy pevností. Navrhnutá receptúra obsahovala väčšie 

množstvo cementu, tým aj zvýšený vodný súčiniteľ pre dosiahnutie 

požadovanej konzistencie. Kvôli nízkym hydratačným teplám navrhujem jeho 

použitie pre stavby vykonávané v letnom období. Taktiež stavby masívnych 

rozmerov, ktoré nepožadujú vyššie pevnosti v počiatočných dobách. Tento 

cement nie je vhodný pre betonáže v zimnom období. 

14 Ekonomické zhodnotenie navrhnutých betónových 

zmesí 

Zámerom tejto bakalárskej práce bolo mimo iné aj zhodnotenie 

ekonomického hľadiska navrhnutých betónových zmesí. Posúdenie prebehlo 

podľa ceny množstva materiálu potrebného na 1 m3 čerstvej betónovej zmesi. 
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14.1 Cena vstupných materiálov 

Tab. 25 Cena vstupných materiálov za mernú jednotku 

Materiál Cena za mernú jednotku 

CEM I 42,5 R  2000 Kč/t 

CEM II-A/S 42,5 N  1940 Kč/t 

CEM II-B/S 32,5 R  1880 Kč/t 

CEM III-A 42,5 R 
CEM I 42,5 R 2000 Kč/t 

1575 Kč/t 
Troska 1150 Kč/t 

 Superplastifikátor Chryso®Fluid 
Premia 530  36 Kč/kg 

DTK 0 – 4 Žabčice 88 Kč/t 

HDK 8 – 16 Olbramovice 320 Kč/t 

HDK 11–22 Olbramovice 270 Kč/t 

Voda 80 Kč/m3 

Cement CEM III-A 42,5 R bol mnou vyrobený z portlandského cementu CEM 

I 42,5 R spolu s troskou Štramberk v pomere 1:1. Preto je jeho výsledná cena 

1575 Kč/t. 

14.2 Cena materiálov potrebných na 1m3 čerstvej zmesi a ich 

porovnanie 

Tab. 26 Cena materiálov potrebných na 1m3 čerstvej zmesi 

Typ použitého cementu 
Cena materiálu na 1m3 betónu [Kč] 

C20/25 C40/50 

CEM I 42,5 R 1085 1252 

CEM II-A/S 42,5 N 1088 1270 

CEM II-B/S 32,5 R 1086 1255 

CEM III-A 42,5 R 1011 1175 
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Graf 24 Porovnanie cien materiálov pre jednotlivé typy betónov 

14.3 Vyhodnotenie ekonomického hľadiska 

Navrhnuté zmesi mali veľmi podobné konečné sumy cien materiálov 

(graf 24), až na betón s cementom CEM III-A 42,5 R, ktorý má cenu nižšiu 

o približne 65 Kč na 1m3 čerstvého betónu. 

S prihliadnutím na vyhodnotenie a diskusie skúšok ako na čerstvom, 

tak aj zatvrdnutom betóne sa dá konštatovať, že za takmer rovnakú cenu 

materiálu je možné dostať podobných výsledkov pri cemente CEM I 42,5 R, 

CEM II-A/S 42,5 N a CEM II-B/S 32,5 R. Skoro rovnaká cena týchto betónov 

je zapríčinená tým, že cementy CEM II sú síce lacnejšie, ale pre dosiahnutie 

požadovaných pevností je potrebné vyššie množstvo cementu. Čo sa týka 

betónu s použitým cementom CEM III-A 42,5 R, výsledná cena je nižšia, ale 

nižšie sú napríklad aj počiatočné pevnosti po 7 a 28 dňoch tvrdnutia. 

Avšak pevnosti po 60 dňoch tvrdnutia sú už vyššie než u betónov s inými 

porovnávanými typmi cementov.  

V dôsledku takmer rovnakých cien je možné povedať, že cena by 

nemala byť hlavným faktorom pri výbere správneho typu betónu. Oblasti 

použitia testovaných cementov boli doporučené v kapitole 13. 

 Pozitívum použitia zmesových cementov je, že obsahujú druhotné 

suroviny, čo má za následok nižšie množstvo použitého portlandského 

cementu a tým pádom aj zníženie slinkového faktoru. 
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15 Záver 

 Cieľom tejto bakalárskej práce bolo spraviť komplexnejšie porovnanie 

viacerých druhov cementov. Presnejšie zameranie bolo použitie ako hlavnej 

prímesi vysokopecnú trosku. Jedná sa o alternatívnu surovinu, ktorá môže do 

určitej hranice nahradiť cement. 

 Nahradenie časti portlandského slinku v cemente má viacero vplyvov 

na čerstvú i zatvrdnutú zmes betónu. Hlavnými rozdielmi sú počiatočné 

a konečné pevnosti, doby tuhnutia, vodonáročnosť a odlučovanie vody. 

Za zmienku stoja aj nižšie hydratačné teplá, alebo zvýšenie nepriepustnosti 

betónu, ktoré pôsobí pozitívne aj na celkovú trvanlivosť. 

 V praktickej časti boli overené tieto vlastnosti a navrhnuté dve 

receptúry. Konkrétne to bolo pre betóny C20/25 a C40/50. V receptúrach boli 

použité 4 druhy cementov a to CEM I 42,5 R, CEM II-A/S 42,5 N a CEM II-B/S 

32,5 R, ktoré boli z cementárne Mokrá. Posledný cement CEM III-A 42,5 R bol 

namiešaný v laboratóriu v pomere 50 % CEM I 42,5 R a 50 % troska zo 

závodu Štramberk. 

 Receptúry navrhnutých betónov spĺňali predpoklady ako v skúškach 

čerstvého, tak aj zatvrdnutého betónu. Najlepšiu konzistenciu v čase mal 

betón s cementom CEM II-A/S 42,5 R. To sa prejavilo aj na odlučivosti vody, 

ktorú mal tento betón najnižšiu. Tento betón mal najvyššiu objemovú hmotnosť 

čerstvej zmesi, čo sa samozrejme prejavilo aj na objemovej hmotnosti 

zatvrdnutého betónu. Pevnosť betónu v tlaku po 7 a 28 dňoch viedol betón 

s portlandským cementom. Znovu sa potvrdili očakávania, keďže tento cement 

dosahuje výborné počiatočné pevnosti. Ale po skúškach pevnosti v tlaku po 

60 dňoch, prekonali zmesové cementy cement portlandský. Dá sa 

predpokladať, že betón s cementom CEM III-A 42,5 R, ktorý bol skúšaný po 

50 dňoch tvrdnutia by taktiež prekonal spomínanú receptúru s portlandským 

cementom. 

 Z ekonomického hľadiska dopadli všetky 4 receptúry dosť podobne. 

Najnižšiu cenu vstupných surovín mal mnou vytvorený cement, ktorého 

vstupné suroviny bol lacnejšie o približných 7 %.  
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Praktická časť tejto práce dokázala, že zmesové cementy môžu do 

určitého hľadiska konkurovať cementom portlandským. I keď použitie 

zmesových cementov nie je až tak lacnejšie, než použitie čistého 

portlandského cementu, mali by sme sa k nim viac prikláňať. Ich použitím sa 

totiž využijú druhotné suroviny, zníži spotreba slinku a navyše sa znížia emisie 

CO2. 
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