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ABSTRAKT  

Diplomová práce popisuje příměsi do betonu. Zabývá se vlivem příměsí na vlastnosti 

cementových kompozitů v čerstvém a zatvrdlém stavu. V teoretické části jsou popsány 

jednotlivé složky betonu. Hlavní pozornost je věnována inertním příměsím a jejich vlivu 

na mechanické vlastnosti, smrštění a odolnost cementových kompozitů proti agresivnímu 

prostředí. Dále byl popsán vliv příměsí na betony s recyklovaným kamenivem. V první 

etapě praktické části byly vytvořeny cementové malty s 25, 35 a 50% náhradou cementu 

příměsí. V druhé etapě byly vyrobeny betony s příměsí a minimální pevnostní třídou 

C30/37 a C50/60. Jako příměs byla u malt a betonů použita vysokopecní jemně mletá 

granulovaná struska, mikromletý vápenec a žulový kamenný prach.  Na cementových 

kompozitech byly sledovány změny vlastností v čerstvém a zatvrdlém stavu. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Beton, příměsi, struska, mikromletý vápenec, kamenný prach, inertní příměs, mechanické 

vlastnosti, smrštění, vodotěsnost, porozita, mikrostruktura. 

  



ABSTRACT  

The diploma thesis describes admixtures for concrete. It deals with the influence of 

admixtures on the properties of cement composites in the fresh and hardened state. The 

theoretical part described the individual components of concrete, where the main attention 

was focused to inert admixtures and their effect on mechanical properties, shrinkage, 

resistance of cement composites to aggressive medium. Furthermore, the effect of 

admixtures on concretes with recycled aggregates was described. In the first stage of the 

practical part, cement mortars with 25, 35 and 50% replacement of cement admixtures 

were created. In the second stage, concretes with admixtures and a minimum strength 

class of C30/37 and C50/60 were created. Finely ground granulated slag, micronized 

limestone and granite stone dust were used as admixtures in mortars and concretes. The 

change of properties in the fresh and hardened state was observed on cement composites. 

KEYWORDS  

Concrete, admixtures, slag, micronized limestone, stone dust, inert admixtures, mecha-

nical properties, shrinkage, watertightness, porosity, microstructure.  
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ÚVOD 

 Beton je pro obor stavebnictví nenahraditelným materiálem, který se používá po ce-

lém světě. K výrobě betonu je jako pojivo důležitý portlandský cement. Nevýhodou výroby 

portlandského cementu je vysoká produkce oxidu uhličitého, který vzniká v procesu výpalu 

při rozkladu vápence. Oxid uhličitý se významně podílí na vzniku skleníkového efektu, a 

tím negativně působí na životní prostředí. Z tohoto důvodu vzniká snaha o nahrazení části 

portlandského cementu příměsmi, díky nimž dojde ke snížení množství použitého portland-

ského cementu v betonech. V průmyslu vzniká velké množství jemných vedlejších anorga-

nických produktů, které je potřeba likvidovat. Použití vedlejších produktů jako příměsí do 

cementových kompozitů může být ekologicky, ekonomicky nebo technologicky výhodné. 

 Tato diplomová práce se zabývá popisem příměsí do cementových kompozitů se za-

měřením na inertní příměsi I. typu. Zkoumá vliv inertních příměsí na vlastnosti cementových 

kompozitů v čerstvém a zatvrdlém stavu.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

 V teoretické části diplomové práce byla provedena rešerše informací o betonu jako 

kompozitním materiálu. Byla popsána funkce a působení jednotlivých složek betonu. Hlav-

ním úkolem teoretické části bylo shrnout informace o použití inertních příměsí do cemento-

vých kompozitů. 

Obrázek 1: Schéma složení betonu [1] 

 

1 Beton 

 Beton je jako cementový kompozitní materiál svými vlastnostmi ve stavebnictví ne-

nahraditelný. Dříve používaná směs hašeného vápna a sopečného tufu byla v 18. století na-

hrazena uměle vyrobeným hydraulickým pojivem pod názvem Portlandský cement. Jedná 

se o směs základních surovin (vápenec, jíl), korekčních surovin (bauxit, diaspor, kyzové 

odprašky, písky) a zušlechťujících přísad (intezifikátory, mineralizátory, legující přísady) 

pálených, až na mez slinutí. Tímto procesem byl vytvořen portlandský slínek, ze kterého 

následným pomletím se síranem vápenatým pro ovlivnění počáteční rychlosti tuhnutí vznikl 

finální produkt Portlandský cement. Nevýhodou výroby portlandského cementu je vysoká 

produkce oxidu uhličitého, který vzniká při rozkladu vápence v procesu výpalu.  Rubenstein 

uvádí, že na každou vyrobenou tunu cementu je do atmosféry emitováno 0,8–1,0 t CO2 (s oh-

ledem na typ cementu). V rámci Pařížské dohody se Česká republika jako člen Evropské 

Unie dohodla s ostatními členskými státy společně snížit do roku 2030 emise skleníkových 

plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990. S ohledem na udržitelnost životního pro-

středí vzniká snaha snížení produkce CO2. 

  Portlandský cement je hydraulické pojivo, které při smíchání s vodou tuhne a tvrdne. 

Objev portlandského cementu zapříčinil vznik betonu takového, jakého známe dnes, tedy 

směs portlandského cementu, vody, kameniva, přísad a příměsí. V dnešní době beton 
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představuje dvě třetiny spotřeby veškerých materiálů ve stavebnictví. Funkce betonu není 

často jen konstrukční, ale i estetická. Pohledový beton získal velkou oblibu v moderní archi-

tektuře. [2, 3, 4] 

Obrázek 2: Betonové schodiště v galerii moderního umění Tate Modern, Londýn [5] 

 

2 Cement 

 Cement je jemně mleté hydraulické pojivo, které po smíchaní s vodou tuhne a tvrdne, 

a to z důvodů hydratace kalciumsilikátu (C3S–alit, C2S–belit) a kalciumaluminátů (C3A–

trikalciumaluminát, C4AF–brownmillerit).   

 Různé cementy dávají betonům různé vlastnosti. Nejběžnější cementy pro obecné 

použití se dělí dle normy EN 197-1 na: 

 CEM I portlandský cement, 

 CEM II portlandský cement směsný, 

 CEM III vysokopecní cement, 

 CEM IV pucolánový cement, 

 CEM V směsný cement. 

 

 Cementy se dále dělí dle pevnostních tříd 32,5 MPa, 42,5 MPa a 52,2 MPa. Čím 

jemněji je cement pomlet, tím je reaktivnější a dosahuje vyšších pevností. Existují i cementy 

s upravenými vlastnostmi.  Jedná se například o silniční cement, hlinitanový cement, síra-

novzdorný cement, bílý cement apod. 

 Portlandský slínek se vyrábí v cementárnách pálením určitého poměru surovin do 

slinutí. Tyto suroviny obsahují oxidy CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3. Výpal portlandského slínku 
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v současnosti probíhá nejčastěji v rotačních pecích. Proces výpalu v rotační pec lze rozdělit 

do několika teplotních pásem: 

 sušicí (do 200 °C), 

 předehřívací (200–800 °C), 

 kalcinační (800–1 200 °C), 

 exotermické (1 300 °C), 

 slinovací (až 1 450 °C), 

 chladicí. 

 

 K vypálenému portlandskému slínku je přimílán síran vápenatý nejčastěji ve formě 

energosádrovce, a to z důvodu zpomalení hydratace cementu. V počátečních stádiích hydra-

tace cementu je potřeba zpomalit reakci trikalciumaluminátu (C3A) s vodou. C3A má vyso-

kou hydratační rychlost, proto okamžitě tuhne a tvrdne. Sádrovec reaguje s C3A vznikem 

primárního ettringitu, který obalí jeho zrna, zpomalí reakci a zamezí rychlé počáteční hyd-

rataci. Pomletím energosádrovce se slínkem vzniká finální produkt portlandský cement. 

[2, 4, 5, 6] 

 

Obrázek 3: Schéma výroby cementu [7] 
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3 Kamenivo 

 Kamenivo je nejvíce využívaný materiál v oboru stavebnictví. Jedná se o anorga-

nický zrnitý materiál, který v betonu tvoří pevnou kostru s minimální mezerovitostí. Nejdů-

ležitějšími vlastnostmi kameniva jsou pevnost v tlaku, tvrdost dle Mohse, objemová hmot-

nost a nasákavost. Tyto vlastnosti mají významný vliv na návrh receptury betonu a jeho 

výslednou funkci. Do betonu se používají různé frakce kameniva. U běžného betonu se po-

užívá ideální křivka zrnitosti dle Fullera či Empy I, II. Kameniva se podle vzniku dělí na: 

 přírodní, 

 umělá, 

 regenerovaná, 

 recyklovaná. 

 

 Přírodní kamenivo se získává těžením nebo drcením přírodních hornin. Umělé ka-

menivo se nejčastěji vyrábí tepelnou expanzí vhodných jílů, břidlic nebo sbalkováním po-

pílků. V České republice je jediným průmyslově vyráběným kamenivem Liapor. Umělé ka-

menivo má většinou vysokou pórovitost a nízkou objemovou hmotnost, a proto se využívá 

k výrobě lehkých betonů. Regenerované kamenivo se získává vypráním čerstvé betonové 

směsi na betonárnách nebo drcením ztvrdlého betonu, který nebyl dříve použit v konstrukci. 

V poslední době vzniká snaha více používat recyklované kamenivo ze stavebních kon-

strukcí. Firma Skanska a.s. tvrdí, že do 9 let bude mít z 221 českých lomů zásoby jen 107 

z nich. K úplnému vyčerpání zásob lomů by v ČR při současné průměrné spotřebě mohlo 

dojít kolem roku 2062. Recyklované kamenivo se získává při likvidaci anorganického ma-

teriálu dříve použitého v konstrukci. Hrubé frakce betonového recyklátu lze použít jako ka-

menivo do betonu pouze, když splňují požadavky normy ČSN EN 12 620 – Kamenivo do 

betonu. Při drcení na hrubé frakce vzniká velké množství kameniva frakce 0–8 mm. V drob-

ných a jemných podílech betonové drti se nachází velký obsah cementového tmele, proto 

drobné kamenivo z recyklátu nedosahuje tak dobrých vlastností jako přírodní kamenivo. Jde 

hlavně o frakci 0–4 mm, jelikož se v ní nachází vysoký obsah zrn obalených cementovým 

tmelem s vysokou pórovitostí. Vysoká pórovitost kameniva způsobuje nutnost zvýšení vod-

ního součinitele a snížení hutnosti tranzitní zóny v betonu. Dále dochází k snížení statického 

modulu pružnosti, pevnosti a zvýšení permeability, která snižuje trvanlivost betonu. Ze zmí-

něných důvodů se tato frakce nejčastěji používá pouze do podloží silničních komunikací. 

V roce 2019 firma Skanska a.s. vyvinula a nechala si patentovat beton vyrobený ze 100 % 
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recyklovaného kameniva (Rebetong). Tento materiál vyvinuli pomocí kombinace vhodného 

způsobu demolice, separace stavební suti a přidáním nanopříměsi.  V současné době je vy-

užit jako transportbeton a beton pro tvorbu stěnových prefabrikátů. [2, 8, 9]  

 

4 Voda 

 Voda se technologicky dělí na záměsovou a ošetřovací. Záměsová voda má funkci 

hydratační (cement a voda vytvoří cementový kámen), a také funkci reologickou (tvárnost 

směsi). Ošetřovací voda se dodává několik dní zatvrdlému betonu z důvodu zamezení vy-

soušení povrchu a tvorbě nežádoucího smrštění. Voda použitá k přípravě vyhovuje, je-li 

v souladu s požadavky normy ČSN EN 1008 – Záměsová voda do betonu. [1, 2]  

 

5 Přísady 

 Jedná se o chemické látky, které se přidávají při mísení do betonu, nejčastěji do 5 % 

hmotnosti cementu. Nejpoužívanější přísadou do betonu je plastifikační přísada, která zlep-

šuje zpracovatelnost čerstvé betonové směsi a snižuje vodní součinitel betonu. Snížení vod-

ního součinitele zvýší pevnost a trvanlivost betonu. V praxi se běžně používají přísady:  

 plastifikační a superplastifikační, 

 stabilizační,  

 provzdušňující,  

 urychlující tuhnutí, 

 urychlující tvrdnutí, 

 zpomalovače tuhnutí, 

 protismršťovací (SRA). [6] 

 

6 Příměsi 

 Příměsi jsou jemně mleté, většinou anorganické materiály používané v množství nad 

5 % hmotnosti cementu a velikostí zrna do 0,125 mm. Nejčastěji jsou jako příměsi používány 

vedlejší produkty výroby, což bývá výhodné z ekonomického i ekologického hlediska. Po-

užívání příměsí vzrostlo za posledních 20 let s vývojem nových typů betonů. Některé typy 

betonů není možné bez použití příměsí vyrobit. Příměsi se podle reakce s Ca(OH)2 dělí na 

příměsi I. typu (inertní) a II. typu. (aktivní). [6, 8] 
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 Příměsi I. typu (inertní) 

 Inertní příměsi díky svému chemickému a mineralogickému složení za přítomnosti 

vody netuhnou, a to ani s přídavkem budičů. Do betonů se přidávají k dosažení hutnější 

struktury a zlepšení reologických vlastností čerstvé směsi. Jemná příměs vyplní mikrostruk-

turu betonu, což má za následek nižší permeabilitu betonu, která má vliv na trvanlivost be-

tonu.  Druh a množství příměsi má vliv na reologické vlastnosti a čerpání čerstvé směsi. 

Příměsi májí také významný vliv na odolnost proti tzv. bleedingu (odlučování vody) a se-

gregaci jednotlivých částic směsi, případně mohou změnit barvu betonu. Při použití příměsí 

je však nutné zvýšit dávku záměsové vody, která je potřebná k smočení povrchu zrn příměsi 

(vysoký měrný povrch). [1, 6] 

6.1.1 Mikromletý vápenec 

 Mikromletý vápenec je podle ČSN EN 206-1+A1 inertní příměs, ale poslední studie 

ukazují určitou reaktivnost, která roste se zvyšující se jemností mletí. Jemné částice vápence 

mohou vytvořit v betonu nukleační zrna, na kterých mohou růst krystaly portlanditu a urych-

lit počáteční nárust pevností betonu. Mikromletý vápenec se používá jako příměs do směs-

ných cementů, ale musí splňovat podmínky ČSN EN 197-1. Sleduje se obsah uhličitanu 

vápenatého (CaCO3), který musí obsahovat nejméně ze 75 %. Dále se sleduje obsah jílových 

částic stanovený zkouškou methylenovou modří, který nesmí být větší než 1,2 g/100 g. Také 

se požaduje propad zrn sítem 0,063 mm v množství více jak 70 %. Mikromletý vápenec se 

dělí na typ L a LL podle celkového obsah organického uhlíku (L: TOC ≤ 0,50 % hm., LL: 

TOC ≤ 0,20 % hm.). [1, 10] 

  Některé státy mají významnou zásobu vápence, při jehož těžbě generují velké množ-

ství prachového odpadu. Likvidace tohoto odpadu představuje další ekonomické náklady, 

ale také možná rizika vedoucí k znečištění životního prostředí. Mezi možná rizika patří zne-

čištění podzemních a povrchových vod, atmosférické znečištění způsobující různá respirační 

onemocnění nebo narušení fotosyntézy rostlin usazením prachu na jejich povrchu. Těžba 

zahrnuje řezání vápencových bloků k výrobě ozdobných prvků, obkladových desek nebo 

dlažby. Tento druh těžby a následné opracování vápence vede k významné produkci odpadní 

jemné frakce. [14]  
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6.1.2 Kamenný prach (žulový) 

 Kamenný prach je produkován na místech, kde je potřeba zachytit jemný podíl ka-

meniva. Nejčastěji vzniká při drcení nebo řezání kameniva v kamenolomech, ale velké 

množství kamenného prachu vzniká i při sušení kameniva v obalovnách asfaltových směsí. 

Kamenný prach (pod 0,063 mm) je v zařízení obalovny zachytáván na filtrech, a dále je šne-

kovými a korečkovými dopravníky ukládán v samostatném sile. Tento kamenný prach lze 

znovu použít do asfaltové směsi jako vratný prach. Zužitkuje se ale pouze část vzniklého 

prachu, který je uskladněn v sile.  Přebytek je potřeba zlikvidovat, proto je prach odvážen 

na skládky nebo je využit do zásypů a násypů.  

Obrázek 4: Filtry na zachytávání kamenného prachu při sušení kameniva [15] 

 
 Kamenný prach má potenciál být použit jako částečná náhrada drobného těženého 

kameniva v betonu. Drobným kamenivem používaným do betonu je většinou těžený říční 

písek. Písek ale patří mezi vyčerpatelné přírodní zdroje a jeho zásoba je tedy omezena. Nad-

měrná těžba písku způsobuje erozi a sesouvání břehů řek. [10, 16] 

6.1.3 Keramický prach 

 Keramické výrobky jsou vyráběny z přírodních materiálů, které obsahují vysoký po-

díl hlinitanů a křemičitanů. Proces řízeného vypalování může aktivovat některé jílové mine-

rály, které mají pucolánové vlastnosti. Podle normy ČSN EN 206-1+A1 se, ale stále jedná 

o inertní příměs a u použití takového materiálu jako aktivní příměsi musí být její vhodnost 

doložena průkazní zkouškou. Tento odpadní materiál vzniká v keramickém průmyslu nej-

častěji z broušení keramických tvarovek. Část vzniklého keramického prachu je vrácena do 

výroby, ale recyklace není možná ze 100 %, proto musí být zbylý prach uskladňován 
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v silech. Keramický prach může být v příštích letech zajímavou alternativou mezi již osvěd-

čenými příměsmi, jelikož vzrůstá produkce výroby broušených cihel, a naopak je vyvíjena 

snaha k útlumu hutní výroby, čímž by dochází k snížení produkce vysokopecní strusky. Pře-

chod na ekologicky šetrnější výrobu energie z obnovitelných zdrojů vede k výraznému sní-

žení produkce vysokoteplotních popílků. [17] 

 Příměsi II. typu (aktivní) 

 Latentní hydraulicita je schopnost látky reagovat s Ca(OH)2 a vodou procesem tvrd-

nutí. Pucolánové látky mají vysoký obsah aktivního (amorfního) SiO2 a reagují s Ca(OH)2 a 

vodou také procesem tvrdnutí. Podmínkou chemické reakce pucolánu je zásadité prostředí, 

které může být vytvořené i pomocí budičů hydraulicity. V technologických důsledcích je 

latentní hydraulicita a pucolanita totožná reakce a liší se pouze v různém obsahu oxidů v pří-

měsi. (viz obrázek 5).  

Obrázek 5: Hydraulicita, pucolanita a latentní hydraulicita v trojném diagramu [6] 

  
 Použití materiálu s pucolánovými vlastnostmi je ekonomicky i ekologicky výhodné, 

protože dochází k snížení spotřeby cementu. Technickými výhodami jsou dlouhodobá me-

chanická pevnost, zmenšení porozity, zvýšení vodotěsnosti betonu nebo redukce hydratač-

ního tepla. Do betonů jsou využívány aktivní příměsi nejčastěji vzniklé jako vedlejší ener-

getický produkt nebo jako odpad z hutní výroby. [9, 10] 

 K výpočtu ekvivalentního vodního součinitele betonové směsi s příměsí je v normě 

ČSN EN 206–1+A1 zavedena koncepce k-hodnoty. 

 

𝑤 =
∙

      (1) 
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 kde mv – množství záměsové vody [kg] 

  mc – množství cementu [kg] 

  mp – množství příměsi [kg] 

  k – k-hodnota (zvolena podle druhu cementu a příměsi) 

 

 Pro popílek podle ČSN EN 197-1 je dovoleno použít následujících k-hodnot: 

 CEM 32,5  k = 0,2, 

 CEM 42,5 a vyšší k = 0,4. 

 

 Maximální množství vysokopecní strusky uvažované k výpočtu vodního součinitele 

a minimálního obsahu cementu musí splňovat podmínky dle ČSN EN 206-1+A1. [1] 

6.1.1 Vysokopecní struska 

 Vysokopecní struska vzniká při výrobě surového železa v hutnickém průmyslu. 

Struska má nižší objemovou hmotnost než surové železo, proto plave na jeho povrchu a dá 

se dobře separovat. Při odpichu vysoké pece je struska oddělena a z teploty 1 350–1 550 °C 

vodou rychle ochlazena (granulována) na teplotu pod 800 °C. Struska zatvrdne ve skelném 

stavu a získá hydraulickou aktivitu, kterou představuje β-C2S. Po granulaci je struska po-

mleta na požadovaný měrný povrch (350–450 m2/kg). Pro strusky je důležitý modul zásadi-

tosti, který mění její vlastnosti. Jedná se o poměr zásaditých a kyselých oxidů. 

 

𝑀 =         (2) 

 
Kyselé strusky s Mz < 1 jsou vhodné k výrobě umělého kameniva. Když mají strusky Mz > 1 

jsou využívány jako příměs do betonu. Vhodnost použití do betonu je prokázána, pokud 

struska splňuje podmínky normy ČSN EN 15167-1. Struska má vysoký obsah CaO (viz Ta-

bulka 1), proto dokáže v přítomnosti vody tvrdnout i bez obsahu Ca(OH)2, ale velmi pomalu. 

Přítomnost Ca(OH)2 v cementu působí jako katalyzátor hydratačního procesu. Struska v be-

tonu v kombinaci s cementem způsobí pomalejší uvolňování hydratačního tepla, což je dů-

ležité při betonážích v letních obdobích nebo při výrobě masivních konstrukcí, jelikož jsou 

omezeny teplotní gradienty. Příměsí strusky se docílí lepší odolnosti betonu proti agresiv-

nímu prostředí, protože po určité době vzniká C-S-H gel, který vyplňuje póry cementové 

matrice a snižuje permeabilitu betonu. [1, 6, 11] 
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6.1.2 Elektrárenský popílek 

 Elektrárenský popílek je vedlejší produkt vzniklý v tepelných elektrárnách spalová-

ním jemně mletého uhlí. Popílky se dělí podle druhu spalovaného uhlí na křemičité (V) nebo 

vápenaté (W) a dále podle druhu spalování na vysokoteplotní a fluidní. Do betonu se použí-

vají výhradně vysokoteplotní popílky, protože fluidní popílky vznikají při nižších teplotách 

nedochází u nich ke zeskelnatění a tvorbě kulovitých částic. Fluidní popílky obsahují vyšší 

obsah reaktivního CaO a síranů, které mají destruktivní efekt ve výsledném betonu.  Popílek 

je zachytáván v komorách, cyklónech a elektrostatických filtrech. Vysokoteplotní popílky 

jsou tvořeny téměř kulovitými skelnými částicemi (5−90 µm) bohatými na SiO2, které mají 

pucolánové vlastnosti. Pucolánová aktivita popílku se v betonu projevuje velmi pomalu a 

může trvat i několik let.  Největší problém elektrárenských popílků je v jejich proměnlivém 

chemickém a mineralogickém složení, které je závislé na druhu spalovaného uhlí a nastavení 

spalovacího procesu. [10, 11, 13] 

Obrázek 6: Snímek vysokoteplotního popílku ze SEM (2 500× zvětšeno) [18] 

 
Tabulka 1: Typické chemické složení cementu a aktivních příměsí v % [13]  

Pozn.: *ztráta žíháním (loss on ignitin)   
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7 Mechanické vlastnosti betonu 

 Mechanické vlastnosti betonu ovlivňuje volba pevnostní třídy cementu, dávka ce-

mentu, vodní součinitel, stupeň hydratace (poměr zhydratovaného cementu k nezhydratova-

nému), volba vhodné křivky zrnitosti a morfologie kameniva. Beton je porézní materiál, a 

to i když je dokonale zhutněn. Cementová matrice obsahuje širokou škálu velikosti pórů a 

kapilár. Obecně platí, že čím je nižší pórovitost betonu, tím jsou lepší mechanické vlastnosti 

betonu. Proto je snaha o vytvoření co nejlepší celistvosti struktury betonu. Makrodutiny 

(kaverny) vzniklé nedokonalým zhutněním či špatným uložením betonové směsi mají velmi 

negativní vliv na mechanické vlastnosti betonu. Mezi zrny hydratujícího cementu vznikají 

kapilární póry nepravidelného tvaru (o velikosti 0,1−10 µm) a gelové póry (o velikosti 

1−10 nm). Gelové póry se nachází uvnitř pevných částic C-S-H gelu, zatímco kapilární póry 

se nachází mezi částicemi C-S-H gelu. Použití jemných minerálních příměsí ve vhodné 

dávce a s vhodnou granulometrií může pozitivně ovlivnit mechanické vlastnosti betonu, pro-

tože dochází k tvorbě hutnější struktury betonu.  Příměsi v kombinaci s portlandským ce-

mentem jsou méně reaktivní než samotný portlandský cement, proto náhrada cementu pří-

měsmi působí snížení hydratačního tepla, což může zapříčinit problémy při betonáži 

v zimním období. [13, 19] 

 Vliv příměsi vápence na mechanické vlastnosti 

 W. Gudissa a A. Dinku ve svém experimentu zvyšovali příměs vápence (5−35 %) 

v cementových maltách. V experimentu použili vápenec s jemností mletí 400−450 m2/kg a 

obsahem CaCO3 vyšším než 90 %.  Autoři zjistili, že nahrazení cementu vápencem do 25 % 

nesnižuje pevnost v tlaku malty, ale náhrada nad 25 % již vede ke snížení pevnosti v tlaku. 

Výsledky ukazují, že zvyšující se jemnost mletí vápence může vést k zvýšení hydratační 

rychlosti a zvýšení počátečních pevností malt. Příměs vápence může urychlit hydrataci, pro-

tože jemná zrna vápence vytvoří nukleační centra pro růst nových hydratačních produktů. 

[20] 

 M. Kepniak a kol. sledovali vliv změny vodního součinitele a částečné náhrady ka-

meniva frakce 0−4 jemným odpadním vápencem (obsah CaCO3 85 %) produkovaným oba-

lovnou asfaltových směsí, kde se používá vápencové kamenivo. Měnili poměr drobného ka-

meniva k jemnému vápenci a sledovali změnu mechanických vlastností betonu. Autoři ve 

své studii došli k závěru, že se mechanické vlastnosti betonu zvyšují se snižujícím vodním 
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součinitelem a se zvyšující náhradou kameniva frakce 0−4 jemným odpadním vápencem. 

Zvýšení pevnosti v tlaku betonu bylo pozorováno do náhrady 15 %. Po překročení této hod-

noty se mechanické vlastnosti betonu již zhoršovaly. Zvýšení mechanických vlastností na-

značuje, že došlo k utěsnění struktury cementové matrice příměsí jemného vápence a zlep-

šení hutnosti tranzitní zóny (rozhraní mezi cementovou matricí a zrnem kameniva). [21] 

 Z výsledků výše uvedených studií lze vyvodit, že náhrada cementu nebo drobného 

kameniva jemně mletým vápencem je optimální cca do 20 %. Tato náhrada nesníží mecha-

nické vlastnosti cementových kompozitů, naopak je může zvýšit.  

 Vliv příměsi kamenného prachu na mechanické vlastnosti 

 A. K. Singh a kol. vyrobili betony, v kterých použili portlandský popílkový cement. 

V recepturách využili místo drobného těženého kameniva odpadní žulový prach z lomu. 

V experimentu sledovali změnu pevností v tlaku v době stáří 7 a 28 dní, v závislosti na zvy-

šující se náhradě drobného kameniva kamenným prachem (viz graf 1). Z výsledků experi-

mentu vyplývá, že náhradou drobného těženého kameniva kamenným prachem lze zvýšit 

pevnost v tlaku o 8 až 28 % s optimální náhradou 60 %. [22]  

Graf 1: Vliv náhrady drobného kameniva kamenným prachem na pevnost v tlaku [22] 
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 M. Safiuddin a kol. vyrobili beton s příměsí žulového kamenného prachu, který 

z 20 % nahrazoval drobné těžené kamenivo.  Jako pojivo použili portlandský cement. Dále 

vyrobili betony, ve kterých také provedli 20 % náhradu drobného těženého kameniva a 10% 

náhrada portlandského cementu aktivními příměsmi. V prvním případě použili křemičité 

úlety a v druhém vysokoteplotní popílek. Výsledky jejich experimentu ukazují, že náhrada 

drobného těženého kameniva kamenným prachem vedla ke snížení dynamického modulu 

pružnosti i výsledné pevnosti v tlaku betonu. Použitím příměsi křemičitých úletů se kom-

penzoval negativní vliv kamenného prachu, a dokonce se mírně zvýšily mechanické vlast-

nosti oproti referenčnímu betonu. Použití popílku negativní vliv kamenného prachu nedoká-

zalo kompenzovat stejně dobře jako křemičité úlety. [23] 

 Z výsledků výše uvedených studií lze vyvodit závěr, že v betonu lze dosáhnout vy-

soké náhrady drobného těženého kameniva kamenným prachem v kombinaci s aktivní pří-

měsí. Pouze příměs kamenného prachu má negativní vliv na mechanické vlastnosti betonu. 

Je pravděpodobné, že výsledné vlastnosti betonu závisí na morfologii, granulometrii a che-

mickém složení použitého kamenného prachu. 

 
8 Objemové změny betonu 

 Objemové změny jsou nedílnou součástí výroby betonových konstrukcí a mají vý-

znamný vliv na finální vlastnosti a trvanlivost betonu. Objemové změny betonu lze rozdělit 

na: 

 smrštění betonu, 

 dotvarování betonu, 

 teplotní roztažnost betonu. 

 

 Volba příměsi může mít vliv na vývoj smrštění betonu, proto se tato diplomová práce 

bude dále zabývat pouze smrštěním, které vyvolává proces hydratace. Smrštění betonu je 

složitý a komplexní jev, který nelze zcela eliminovat, ale je možné omezit ho správným 

technologickým návrhem nebo ošetřováním betonu. Kapilární jevy způsobují úbytek vody, 

probíhá migrace vlhkosti v cementové matrici a kapilární síly působící smrštění cementové 

matrice stlačují zrna kameniva a vzniká smrštění betonu. Deformace a napětí mohou lokálně 

dosahovat hodnot překračujících pevnost betonu v tahu při hydrataci, a být důvodem ke 

vzniku smršťovacích trhlin. Snížením deformace na povrchu kameniva se snižuje smrštění 

a zvyšují se mechanické parametry betonu. Smrštění betonu ovlivňují: 
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 vnější klimatické podmínky a správné ošetřování betonu, 

 technologický návrh betonu (druh a množství cementu, přísady, příměsi, křivka zr-

nitosti kameniva, rozptýlená výztuž, stupeň vyztužení betonu), 

 vodní součinitel, 

 protismršťovací přísady (SRA). [1, 19] 

8.1.1 Plastické smrštění 

 K plastickému smrštění může dojít pouze pokud je beton v plastickém stavu. Když 

je pevnost plastického betonu nižší než smykové a tahové síly vzniklé vlivem rychlého od-

pařování vody z jeho povrchu, vytvářejí se na povrchu betonu trhlinky. K tomuto smrštění 

dochází 10–12 hodin po uložení vlivem nevhodných klimatických podmínek nebo jejich 

kombinací. Mezi nevhodné klimatické podmínky patří nízká relativní vlhkost vzduchu, vy-

soká teplota a intenzivní působení větru. [13, 24] 

Obrázek 7: Nomogram ke zjištění množství odpařené vody [13] 
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Obrázek 8: Trhliny vzniklé plastickým smrštěním betonu [25] 

8.1.2 Smrštění vysycháním 

 Tento jev způsobuje odpařování vody z kapilár, které vedou až na povrch betonu. 

Vysychání betonu způsobuje potřeba vyrovnat relativní vlhkosti v okolním prostředí a kapi-

lárních pórech betonu. Nejdříve dochází k odpařování vody z velkých kapilár blízko po-

vrchu, jelikož je tam voda vázána nejmenšími kapilárními silami. S postupujícím odpařová-

ním voda vysychá z jemnějších kapilár, protože ji vážou silnější kapilární síly. S narůstajícím 

množstvím odpařené vody narůstá i velikost smrštění. Kamenivo výrazně ovlivňuje smrštění 

vysycháním, protože působí jako překážka, která zabraňuje hydratujícím cementovým zr-

nům smršťovat se. Čím hutnější je kostra kameniva, tím lépe je zabráněno smrštění vysy-

cháním cementové matrice. [13, 19] 

8.1.1 Chemické a autogenní smrštění 

 K těmto druhům smrštění dochází vlivem hydratace cementu. Pokud je beton uložen 

pod vodou, k smrštění nedochází, ale naopak roste objem betonu. Tento jev je vysvětlen 

bobtnáním C-S-H gelu vlivem adsorpce vody. Při standardním průběhu hydratace v pro-

středí s relativní vlhkostí pod 100 % se sníží objem složek, které se podílely na procesu 

hydratace. Tento druh smrštění je významný pro vysokohodnotné betony s nízkým vodním 

součinitelem (pod 0,4). K chemickému smrštění dochází během prvních hodin hydratace, 

kdy slínkové minerály reagují s vodou a vytváří C-S-H gel. Autogenní smrštění (samovysy-

chání) probíhá v prvních 7 dnech zrání. Voda se spotřebovává na hydrataci v ztuhlém be-

tonu, ve kterém dochází k transportu vody z větších pórů do menších. [19] 
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Obrázek 9: Nejvhodnější ošetřování betonu [24] 

 Vliv příměsi vápence na smrštění 

 Použití mikromletého vápence by mohlo vést ke snížení smrštění, protože vápenec 

působí jako kamenivo, které zabraňuje smrštění hydratujících zrn cementu. A. Sharma a kol. 

ve svém výzkumu sledovali vliv příměsi vápence jako 10% náhrady portlandského cementu. 

Z výsledků jejich studie vyplývá, že použití vápence může snížit plastické smrštění a smrš-

tění vysycháním. Vápenec tvoří nukleační místa ke srážení nových hydratačních produktů, 

které zabraňují smrštění hydratujících zrn cementu. [25] 

 Vliv příměsi kamenného prachu na smrštění 

 V. L. Bonavetti a E. F. Irassar sledovali vliv příměsi žulového prachu do 20 % ná-

hrady za drobné těžené kamenivo použit v cementových maltách. S narůstající náhradou ka-

menným prachem narůstalo i smrštění způsobené vysycháním. S navyšující dávkou kamen-

ného prachu se zvyšuje dávka vody, která obecně zvyšuje smrštění vysycháním. [16] 
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9 Odolnost betonu proti agresivnímu prostředí 

 Odolnost betonu proti agresivnímu prostředí a jeho trvanlivost významně závisí 

na kapilární pórovitosti. Čím je větší kapilární pórovitost, tím je větší permeabilita, která 

umožňuje pohyb vlhkosti s agresivními látkami z okolního prostředí směrem do betonu. Nej-

častěji bývá degradace betonu způsobena kombinací spojité pórovitosti, přítomnosti vody 

s agresivními látkami. Když není jeden z těchto činitelů přítomen, je velmi nepravděpo-

dobné, že by docházelo k porušení betonové konstrukce. 

 Chloridové ionty difundují do betonu vlivem povrchové vlhkosti a způsobují korozi 

výztuže. Koroze může probíhat pouze za přítomnosti vlhkosti a kyslíku.  Chloridy se do 

konstrukce dostávají z rozmrazovacích solí nebo mořské vody. Ionty chloridů difundují do 

betonu a koncentrují se na povrchu výztuže, kde dochází k oxidaci železa. Výztuž oxiduje a 

na povrchu se vytváří vrstva rzi, která zvětšuje svůj objem a vytváří v betonu tahové síly. 

Pro betony bez ocelové výztuže nepředstavují chloridy nebezpečí degradace, protože reagují 

pouze s ocelovou výztuží. 

 Slínkový minerál C3A je považován za hlavního iniciátora síranové koroze. Síranové 

ionty reagují s vlhkostí a C3A tvorbou sekundárního ettringitu (C3A∙3CaSO4∙32H2O). 

Tvorba sekundárního ettringitu způsobuje zvětšení jeho objemu a následnou destrukci ce-

mentové matrice.  Za přítomnosti vody, uhličitanů, síranů a zhydratovaných křemičitanů 

vápenatých (C-S-H) může vznikat thaumasit (CaSiO3∙CaSO4∙CaCO3∙15H2O) Thaumasit se 

může vytvořit z ettringitu, když ettringit reaguje s C-S-H gelem a uhličitany, již bez vnějšího 

zdroje síranů. Tato reakce probíhá za nízkých teplot a způsobuje úbytek C-S-H gelu, který 

je hlavním nositelem mechanických pevností cementové matrice. Přeměna C-S-H gelu vy-

tváří bílou mazlavou hmotu bez jakýchkoliv pevností. [6, 13, 27] 

 Vliv příměsi vápence na odolnost proti chloridům  

 M. Kepniak a kol. ve své studii sledovali pronikání chloridových iontů do betonu 

s částečnou náhradou portlandského cementu jemným odpadním vápencem. Se zvyšujícím 

se vodním součinitelem se zvyšovala difuze chloridových iontů. Se zvyšující náhradou ce-

mentu vápencem pronikaly rychleji chloridové ionty do betonu. Autoři pozorovali nárůst 

mechanických vlastností díky snížení pórovitosti a utěsnění struktury betonu vápencem. 

Očekávalo se snížení difuze chloridových iontů vlivem utěsnění struktury betonu, ale toto 
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očekávání se však nepotvrdilo. Naopak mohlo dojít navzdory snížení celkové porozity be-

tonu ke zvýšení obsahu kapilárních pórů. [21] 

 A. A. Elgalhud a kol. porovnávali betony vyrobené z portlandského cementu CEM I 

a z portlandských cementů s vápencem CEM II/A−L (6−20 %) a CEM II/B−L (21−35 %). 

Jejich výsledky ukázaly, že se zvyšujícím se vodním součinitelem rostla difuze chloridových 

iontů do betonu, protože se zvyšovala kapilární pórovitost. Se zvyšující se náhradou 

portlandského cementu vápencem se zvyšovala difuze chloridových iontů. Difuze chloridů 

do betonu sledovali po dobu 4 let. Vytvořili dva druhy betonu. První vyrobili pouze 

z portlandského cementu a druhy s 12% příměsí vápence. Výsledky ukazují, že difuze chlo-

ridů a koroze výztuže byly vyšší u betonu s příměsí vápence než u betonu vyrobeného čistě 

z portlandského cementu. [28] 

 Vliv příměsi vápence na odolnost proti síranům 

 M. Kepniak a kol. sledovali změny mechanických vlastností betonů vystavených 

6 měsíců agresivnímu prostředí se sírany. S rostoucím vodním součinitelem odolnost betonu 

klesala. U betonů s vyšším vodním součinitelem se s rostoucím podílem vápence zvyšovala 

odolnost proti síranům. Naopak u betonů s nízkým vodním součinitelem a zvýšením náhrady 

vedlo ke snížení síranové odolnosti betonu. U některých betonů použili provzdušňovací pří-

sadu, která vedla ke zlepšení síranové odolnosti. Vzniklé uzavřené póry přerušily kapilární 

póry, což mohlo vést k snížení difuze síranových iontů do betonu. [21] 

 A. M. Ramezanianpour ve své práci tvrdí, že náhrada do 5 % portlandského cementu 

vápencem by mohla zvyšovat odolnost proti síranům vlivem snížení celkového obsahu C3A 

v cementu. Autor ve svém experimentu porovnával efekt cementů s různou náhradou vá-

pence v betonech, které byly uloženy v prostředí se sírany o teplotě 5 °C a 23 °C. V prostředí 

s teplotou 23 °C byla odolnost betonu s portlandským cementem a portlandským cementem 

s vápencem srovnatelná, ale v prostředí s teplotou 5 °C a zvyšujícím se podílem vápence nad 

hranici 15 % již docházelo k zhoršující síranové odolnosti a tvorbě thaumasitu, který měl 

destruktivní vliv na strukturu betonu. [29] 

 Z výsledků těchto studií lze vyvodit závěr, že částečnou náhradou cementu vápencem 

dojde ke snížení celkového obsahu C3A v betonu, který reaguje se síranovými ionty tvorbou 

ettringitu, čímž se sníží pravděpodobnost jeho vzniku. Příměs vápence může způsobit utěs-

nění cementové matrice, která zmenší difuzi agresivních látek do betonu. Naopak příliš 
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vysoké množství vápence by mohlo přispívat k tvorbě thaumasitu, jelikož vápenec je zdro-

jem uhličitanu vápenatého, který je jednou z látek potřebných k jeho tvorbě. 

 

10 Vliv příměsí na vlastnosti betonů vyrobených z recyklovaného 

kameniva 

 Použití jemných příměsí v betonech s přírodním kamenivem bylo již zkoumáno 

v mnoha studiích, v kterých se příměsi využívají jako částečná náhrada cementu nebo ke 

zlepšení reologie čerstvé betonové směsi. Použití jemných příměsí by však mohlo být pří-

nosné pro výrobu betonů s recyklovaným kamenivem. Pokud demoliční odpad obsahuje více 

než 90 % drceného betonu a materiálů na bázi cementu, lze z něj vyrobit recyklované kame-

nivo a použít ho jako náhradu přírodního kameniva. Recyklované kamenivo obsahuje velké 

množství částic kameniva, které je obaleno původním zhydratovaným cementem. Recyklo-

vané kamenivo má nižší objemovou hmotnost než přírodní kamenivo a vyšší porozitu, která 

způsobuje vyšší nasákavost. Zvýšená nasákavost kameniva vede k potřebě navýšení dávky 

záměsové vody kvůli dosažení stejné konzistence jako betonové směsi s přírodním kameni-

vem. Tranzitní zóna je rozhraní mezi kamenivem a cementovou matricí, která vzniká díky 

tzv. stěnovému efektu. Je to jev, u něhož dochází k hromadění vody na povrchu zrn kame-

niva, kde vzniká zóna s vyšším vodním součinitelem. 

  V betonech s přírodním kamenivem se nachází pouze jedna tranzitní zóna, ale u be-

tonu s recyklovaným kamenivem se mohou nacházet až tři tranzitní zóny. Na schématu (viz 

Obrázek 9) jsou znázorněny pouze dvě tranzitní zóny. Původní tranzitní zóna mezi původní 

matricí a zrnem kameniva, nová tranzitní zóna mezi původní a novou matricí a třetí tranzitní 

zóna vzniká na místě, kde není zrno kameniva obaleno původní matricí a dochází ke kon-

taktu s novou matricí. Recyklované kamenivo snižuje pevnost v tlaku až o 40 % a zvyšuje 

smrštění vysycháním až o 60 %.  Použití aktivních příměsi s recyklovaným kamenivem zlep-

šuje mechanické vlastnosti betonů, jelikož vlivem pucolánových vlastností dochází postu-

pem času k reakci aktivních příměsí a Ca(OH)2 z cementu. Vytváří se C-S-H gel, který po-

stupně prorůstá póry a vyplňuje porozitu tranzitní zóny. Inertní příměsi by mohly plnit funkci 

mikroplniva a zlepšovat celistvost mikrostruktury. [30, 31, 32] 
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Obrázek 10: Schéma staré a nové tranzitní zóny v betonu s recyklovaným kamenivem [32] 

 
 P.O. Awoyeara a kol. ve své studii popsali vliv jemných inertních příměsí I. typu 

i aktivních příměsí II. typu. Autoři popisují použití vysokoteplotního popílku, strusky, kře-

mičitých úletů jako aktivních příměsí a žulového a vápencového prachu jako inertní příměsí 

do betonů s recyklovaným kamenivem. Vysokoteplotní popílek díky svým pucolánovým 

vlastnostem zvyšuje mechanické vlastnosti a hutnost cementové matrice v dlouhodobých 

časových horizontech. Vysokoteplotní popílek také zlepšil reologické vlastnosti betonu 

s recyklovaným kamenivem, čímž snížil potřebnou dávku záměsové vody k dosažení poža-

dovaného stupně konzistence. Struska díky své latentní hydraulicitě zvýšila mechanické 

vlastnosti betonu a může podobným způsobem jako vysokoteplotní popílek eliminovat ne-

příznivý vliv recyklovaného kameniva na mechanické vlastnosti betonu. Desetiprocentní na-

hrazení drobného kameniva křemičitými úlety vykompenzovalo snížených mechanických 

vlastností a beton s recyklovaným kamenivem dosahoval stejných hodnot jako beton s pří-

rodním kamenivem. Žulový prach jako 30% náhrada cementu vyrovnal mechanické vlast-

nosti betonu s recyklovaným kamenivem a betonu s přírodním kamenivem, ale jiný typ žu-

lového prachu naopak snižoval pevnost v tlaku. Ve výsledcích použití příměsi jemného 

vápence se různé odborné publikace liší. Některé studie uvádí zlepšení mechanických vlast-

ností při 40% náhradě cementu, naopak jiné studie uvádí snížení mechanických vlastností 

vlivem použití příměsi vápence. [33] 

 Rozporuplné výsledky studií nasvědčují, že pravděpodobně záleží na morfologii, 

chemickém složení, granulometrii a měrném povrchu použitých inertních příměsí.  
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PRAKTICKÁ ČÁST 

11 Cíl práce 

 Cílem diplomové práce bylo sledovat vliv příměsí na vlastnosti cementových malt a 

betonů v čerstvém a zatvrdlém stavu. V teoretické části práce byly shrnuty informace z tu-

zemských a zahraničních zdrojů o příměsích a jejich vlivu na vlastnosti cementových kom-

pozitů. Hlavní pozornost byla kladena na použití inertních příměsí I. typu. 

 Cílem praktické části práce bylo sledovat vliv příměsí jemně mleté granulované 

strusky, mikromletého vápence a žulového kamenného prachu na vlastnosti cementových 

kompozitů. V první etapě praktické části byla vyrobena referenční malta. Dále byly vytvo-

řeny malty s 25, 35 a 50% náhradou cementu příměsí. Sledovala se změna konzistence, ob-

jemové hmotnosti a obsahu vzduchu v čerstvé maltě. Na zatvrdlých vzorcích malty se 7. a 

28. den stanovila pevnost v tahu ohybem a pevnost v tlaku, ze kterých byl vypočítán index 

účinnosti příměsi. Pomocí rtuťové porozimetrie se určila distribuce a velikost pórů v maltách 

Rastrovacím elektronovým mikroskopem se 7. den sledovala změna mikrostruktury vyrobe-

ných malt při změně příměsi a jejím poměrem vůči cementu. 

  Cílem druhé etapy diplomové práce bylo sledovat vlastnosti betonu s aktivní příměsí 

a s inertní příměsí. Byly vyrobeny dvě pevnostní třídy betonu C30/37 a C50/60. Pro obě 

pevnostní třídy byla použita jako aktivní přísada jemně mletá vysokopecní granulovaná 

struska a jako inertní příměs byl použit mikromletý vápenec a žulový prach. Snahou bylo 

vytvořit betony s podobnou konzistencí v každé pevnostní třídě a následně porovnat jejich 

vlastnosti v čerstvém a zatvrdlém stavu. Na čerstvých betonových směsích se sledovala ob-

jemová hmotnost a konzistence metodou sednutí kužele v čase 5 minut. Zkušební tělesa se 

po odformování uložila do vodního prostředí. Po 7 a 28 dnech zrání se stanovila objemová 

hmotnost, pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost v tahu povrchových vrstev, vo-

dotěsnost a nasákavost betonu. Od doby odformování se měřily objemové změny na beto-

nových trámcích. 

 Cílem poslední kapitoly diplomové práce byla diskuse použití inertních příměsí v be-

tonu a jejich vlivu z ekonomického a technologického hlediska. 
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12 Metodika diplomové práce 
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13 Vstupní suroviny 

Cement 

 K výrobě cementových malt a betonů byl použit portlandský cement od výrobce Čes-

komoravský cement, a.s. z cementárny Mokrá. 

 CEM I 42,5 R  

- měrná hmotnost– 3110 kg/m3, 

- měrný povrch – 391 m2/g. 

 
Kamenivo 

 K výrobě cementových malt byl použit normalizovaný písek CEN 195–1 a k výrobě 

betonu bylo použito následující kamenivo:  

 DTK (drobné těžené kamenivo), Žabčice, frakce 0–4 mm, živcový písek, 

 HTK (hrubé těžené kamenivo), Žabčice, frakce 4–8 mm, živcový štěrkopísek, 

 HDK (hrubé drcené kamenivo), Olbramovice, frakce 8–16 mm, granodiorit. 

 
Přísady 

 Do betonu byla použita plastifikační přísada na bázi ligninsulfonátu a polykarboxy-

látéteru, která snižuje povrchové napětí vody. V důsledku toho se cement, příměsi a drobné 

kamenivo lépe smáčejí.  

 Dynamon PCT 629. 

 
Příměsi 

 Jemně mletá vysokopecní granulovaná struska (dále jen struska) – Štramberk 

-měrná hmotnost – 2 920 kg/m3, 

-měrný povrch – 384 m2/g. 

Obrázek 11: Struska– snímek ze SEM TESCAN MIRA 3 XMU (10 000× zvětšeno) 
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 Mikromletý vápenec – Mokrá 

-měrná hmotnost – 2 750 kg/m3, 

-měrný povrch – 449 m2/g. 

Obrázek 12: Mikromletý vápenec – snímek ze SEM TESCAN MIRA 3 XMU (10 000× zvětšeno) 

 
 Žulový kamenný prach – Zárubka  

-měrná hmotnost – 2 780 kg/m3, 

-měrný povrch – 232 m2/g. 

Obrázek 13: Kamenný žulový prach– snímek ze SEM TESCAN MIRA 3 XMU (10 000× zvětšeno) 



 

 
 

  
Graf 2: Křivky zrnitosti a kumulativní zastoupení zrn příměsí z laserového granulometru Malvern Mastersizer 200
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14 Cementové malty 

 Navržené receptury 

 V první etapě diplomové práce byly vyrobeny malty s portlandským cementem 

s pevností třídou 42,5 R, normalizovaným pískem CEN 196-1, příměsí strusky, mikromle-

tého vápence a kamenného prachu. Byla vytvořena referenční malta a následně byly vyro-

beny malty s 25, 35 a 50% náhradou cementu příměsí. Byla použita konstantní dávka písku 

(2 700 g) a vody (450 g). Od každé receptury bylo vyrobeno 6 trámečků 40 × 40 × 160 mm. 

Zkušební tělesa byla následující den odformována a uložena do vodního prostředí na dobu 

7 a 28 dní. 

Tabulka 2: Složení jednotlivých receptur cementových malt  

 

 Seznam prováděných zkoušek na cementových maltách 

Zkoušky v čerstvém stavu: 

 Stanovení konzistence čerstvé malty ČSN EN 1015-3, [34] 

 Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty: ČSN EN 1015-6, [35] 

 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě: ČSN EN 1015-7. [36] 

Zkoušky v zatvrdlém stavu: 

 Stanovení objemové hmotnosti zatvrdlé malty: ČSN EN 1015-10, [37] 

 Stanovení pevnosti zatvr. malty v tahu za ohybu a v tlaku: ČSN EN 1015-11, [38] 

 Rtuťová porozimetrie, 

 Pozorování změny mikrostruktury (SEM). 

Druh příměsi 
Náhrada cementu 

příměsí 
[%] 

CEM I 42,5 R 
 [g] 

Příměs 
 [g] 

Vodní sou-
činitel 
(w/c) 

Referenční 
(REF) – 900 – 

0,5 

Struska 
 (STR) 

25 675 225 
35 585 315 
50 450 450 

Vápenec 
 (VAP) 

25 675 225 
35 585 315 
50 450 450 

Kamenný prach 
(KAM) 

25 675 225 
35 585 315 
50 450 450 
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 Vlastnosti cementových malt v čerstvém stavu a diskuse výsledků 

Tabulka 3: Vlastnosti čerstvých cementových malt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Konzistence čerstvých cementových malt 

 
 Naměřené hodnoty rozlití čerstvých malt s různou dávkou příměsi byly srovnány 

s referenční maltou bez příměsi.  Výsledky měření ukazují, že nejmenší vliv na konzistenci 

měla struska. Při použití strusky jako 25, 35 i 50% náhrady cementu zůstalo rozlití malty 

téměř konstantní. Náhrada cementu mikromletým vápencem mírně snížila konzistenci 

malty, v případě 35% náhrady cementu na rozlití 170 mm a v případě 50% náhrady na hod-

notu rozlití 165 mm. Největší změna konzistence malty byla pozorována při použití 

Druh příměsi 
Rozlití 
 [mm] 

Obsah vzduchu 
 [%] 

Objemová hmotnost 
 [kg/m3] 

REF 180 3,2 2 230 
STR25 185 3,6 2 220 
STR35 180 3,7 2 220 
STR50 180 5,4 2 190 
VAP25 180 3,4 2 200 
VAP35 170 3,6 2 220 
VAP50 165 3,7 2 220 
KAM25 165 4,8 2 180 
KAM35 155 6,5 2 150 
KAM50 135 7,1 2 120 
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kamenného prachu. Náhrada cementu kamenným prachem vedla k výraznému snížení kon-

zistence malty. Se zvyšující se náhradou cementu kamenným prachem docházelo ke snižo-

vání konzistence čerstvé malty. Při 25% náhradě cementu klesla konzistence na hodnotu 

rozlití 165 mm, při 35% náhradě cementu klesla na hodnotu rozlití 150 mm a při 50% ná-

hradě klesla hodnota rozlití již na hodnotu 135 mm. Z těchto výsledků vyplývá, že při na-

hrazení cementu kamenným prachem je potřeba výrazně zvýšit dávku vody a plastifikátoru 

k dosažení konzistence referenční malty. Je pravděpodobné, že zvýšená dávka vody povede 

k zhoršení mechanických vlastností a trvanlivosti cementových kompozitů vlivem zvýšené 

porozity. 

Graf 4:  Objemová hmotnost čerstvých malt 

 

 Použití strusky jako 25% a 35% náhrady nemělo vliv na objemovou hmotnost čer-

stvé malty a bylo dosaženo srovnatelných hodnot jako u referenční malty. Pouze u 50% ná-

hrady se snížila objemová hmotnost na hodnotu 2 190 kg/m3.  Náhrada cementu vápencem 

neměla vliv na objemovou hmotnost čerstvé malty. Největší vliv na objemovou hmotnost 

mělo použití příměsi kamenného prachu. Se zvyšující se náhradou cementu kamenným pra-

chem se zmenšovala objemová hmotnost malty. Při 25% náhradě se snížila objemová hmot-

nost na hodnotu 2 180 kg/m3, při 35% náhradě se snížila na hodnotu 2 150 kg/m3 a při 50% 

náhradě se již snížila na hodnotu 2 120 kg/m3. 
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Graf 5: Obsah vzduchu v čerstvé maltě 

 
 Náhrada cementu příměsí měla vliv na zvýšení obsahu vzduchu ve všech receptu-

rách.  Obsah vzduchu v referenční maltě byl 3,2 %. Použití příměsi vápence mělo nejmenší 

vliv na zvýšení obsahu vzduchu v maltě. I při 50 % náhradě cementu vápencem se obsah 

vzduchu v maltě zvýšil pouze o 0,5 % proti referenční maltě. Struska ve 25 a 35 % náhradě 

pouze mírně zvýšila obsah vzduchu (cca 0,5 %). U 50% náhrady struskou již došlo k výraz-

nému zvýšení obsahu vzduchu na hodnotu 5,4 %. Výsledku odpovídá i snížení objemové 

hmotnosti čerstvé malty vůči referenční maltě a chování zkušebního vzorku při hutnění, při 

kterém bylo vidět výrazné napěnění povrchu malty vlivem vypuzení vzduchu ze směsi (viz 

obrázek 13). Náhrada cementu kamennou moučkou měla nejvýraznější vliv na zvýšení ob-

sahu vzduchu v maltě. Výsledkům odpovídají i naměřené hodnoty objemové hmotnosti čer-

stvé malty. Při 25% náhradě se obsah vzduchu zvýšil na hodnotu 4,8 %, při 35% náhradě 

na hodnotu 6,5 % a při 50% náhradě na hodnotu 7,1 %. Zvýšení obsahu vzduchu mohla 

způsobit větší velikost a nepravidelnost částic kamenného prachu, které na sebe vázaly mo-

lekuly vzduchu více než ostatní příměsi. 
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Obrázek 14: Napěnění povrchu vzorku s 50% náhradou cementu struskou 

 Vlastnosti cementových malt v zatvrdlém stavu a diskuse výsledků 

14.4.1 Objemová hmotnost, pevnost v tlaku a v tahu, index účinnosti 

 V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty objemových hmotností, pevnosti v tlaku a pev-

nosti v tahu ohybem zatvrdlých malt získaných 7. a 28. den. Index účinnosti se stanovuje 

u strusky dle normy ČSN EN 15167-2. [39] Index účinnosti je poměr pevnosti v tlaku vzorku 

s 50% náhradou cementu struskou a pevnosti v tlaku referenčního vzorku. Po 7 dnech má 

být index účinnosti 45 % a po 28 dnech 70 %. V rámci diplomové práce byly sledovány 

i indexy účinnosti s náhradou cementu 25 a 35 %.  Pro ostatní použité příměsi není zkušební 

postup předepsán normou, proto byl proveden identický postup jako pro strusku. 

 

Tabulka 4: Vlastnosti cementových malt v zatvrdlém stavu 

Receptury 

7denní 28denní 
Objemová 
hmotnost 
zatvrdlého 

betonu 
[kg/m3] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
v tahu za 

ohybu 
[MPa] 

Index 
účinnosti  

[%] 

Objemová 
hmotnost 
zatvrdlého 

betonu 
[kg/m3] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost v 
tahu za 
ohybu 
[MPa] 

Index 
účinnosti  

[%] 

REF 2 250 45,0 6,8 – 2 290 58,7 8,1 – 
STR 25 2 270 37,0 6,4 82 2 310 54,7 8,3 93 
STR 35 2 270 29,2 5,8 65 2 290 48,1 8,0 82 
STR 50 2 230 20,5 4,5 46 2 260 43,9 8,2 75 
VAP 25 2 240 27,1 5,1 60 2 270 37,8 6,7 64 
VAP 35 2 240 24,3 4,8 54 2 270 32,9 6,2 56 
VAP 50 2 260 16,5 3,9 37 2 270 21,5 4,7 37 
KAM 25 2 200 26,4 5,2 59 2 270 37,5 6,8 64 
KAM 35 2 180 21,9 4,7 49 2 200 29,8 5,9 51 
KAM 50 2 180 14,5 3,8 32 2 180 19,0 4,4 32 
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Graf 6: Pevnost v tlaku malt ve stáří 

Graf 7: Pevnost v tahu za ohybu malt 
 

 Použití příměsí vedlo k očekávanému snížení pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu 

u všech receptur ve stáří 7 dnů, protože příměsi nejsou reaktivní jako cement. Se zvyšujícím 

se množstvím příměsi se výrazně snižovaly mechanické vlastnosti malty. Postupným proce-

sem hydratace docházelo ke zvyšování mechanických vlastností. Významný nárůst pevností 

byl patrný u příměsí strusky, jejíž aktivita způsobila 28. den mnohem vyšší nárůst pevností 
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oproti inertním příměsím. Výrazný nárůst pevností je způsoben reakcí SiO2 ze strusky a 

Ca(OH)2 z cementu za přítomnosti vody. Tyto látky spolu dlouhodobě reagují a vytváří 

C-S-H gel, který postupně vyplňuje porozitu cementové matrice a zvyšuje mechanické vlast-

nosti kompozitu. Použití příměsi mikromletého vápence i kamenného prachu vedlo k výraz-

nému snížení pevností 7. i 28. den. Malty s příměsí vápence a kamenného prachu dosahovaly 

velmi podobných hodnot pevností v tlaku i v tahu za ohybu v 7. i 28. den.  

Graf 8: Index účinnosti  

 
 Padesátiprocentní náhrada cementu struskou splnila požadovaný index účinnosti v 7. 

i 28. dnu. Příměsi mikromletého vápence i kamenného prachu podmínky indexu účinnosti 

nesplnily. Nejvyšší 7 i 28denní index účinnosti měla malta s 25% příměsí strusky. Se zvy-

šující se náhradou cementu příměsí se snižoval index účinnost u všech příměsí, ovšem u ka-

menného prachu byl pozorovatelný nejvýrazněji klesající trend. Různé odborné publikace 

uvádí rozporuplné výsledky o aktivitě mikromletého vápence. Výsledné indexi účinnosti ne-

potvrzují aktivitu mikromletého vápence v době 7 ani 28 dní. Nelze však vyvrátit, že by 

mikromletý vápenec mohl reagovat v náhradě cementu menší než 25 %. Nebyly sledovány 

ani mechanické vlastnosti malt v počátečních stádiích hydratace, takže nelze posoudit jeho 

vliv na počáteční pevnosti. Aktivita může být ovlivněna i chemickým složením a měrným 

povrchem mikromletého vápence. 
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14.4.2 Rtuťová porozimetrie 

 Rtuťová porozimetrie je destruktivní metoda, při které po provedené zkoušce zůstává 

ve vzorku část rtuti. Metoda je založena na měření objemu nesmáčivé kapaliny, která vniká 

se zvyšujícím se tlakem do sítě pórů měřeného vzorku. Nejdříve se vzorek vloží do dilato-

metru, na který se nasadí penetometr. Dilatometr se vloží do nízkotlakého porozimetru s tla-

kem 250 kPa a následně do vysokotlakého porozimetru s tlakem 160 MPa. Vztah mezi veli-

kostí póru a tlakem rtuti je vyjádřen Young-Laplace rovnicí (3). 

 

𝑟 =
Ѳ
        (3) 

 

 Tabulka 5: Naměřená celková porozita  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graf 9: Celková porozita cementových malt 

Receptury 
Celková porozita 

[%] 

REF 8,3 
STR 25 7,6 
STR 35 9,5 
STR 50 11,7 
VAP 25 12,7 
VAP 35 12,3 
VAP 50 12,9 
KAM 25 8,8 
KAM 35 11,1 
KAM 50 12,6 
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Graf 10: Distribuce velikosti pórů v maltách
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 Rtuťovou porozimetrií byla sledována celková porozita a distribuce pórů. Nejnižších 

hodnot celkové porozity dosahovala malta s 25% náhradou cementu struskou (7,61 %) a 

referenční malta (8,30 %). Malta s 25% náhradou cementu struskou dosahovala nižší hod-

noty celkové porozity než referenční malta, ale obsahovala více pórů s větší velikostí (nad 

0,05 µm). Mezi maltami s částečnou náhradou cementu příměsí disponovaly s nejnižšími 

hodnotami celkové porozity malty s příměsí strusky. Z grafu 9 je patrné, že s postupně zvy-

šujícím se poměrem cementu k příměsi se u všech malt zvětšovala velikost pórů. U malty 

s příměsí mikromletého vápence zůstávala celková porozita na hodnotě cca 12 %, ale u ostat-

ních příměsí se celková porozita zvyšovala se zvyšující se náhradou cementu příměsí. Nižší 

porozitu vzorků s příměsí strusky mohl způsobit odlišný tvar zrn oproti ostatním příměsím 

(viz obrázek 11). Měrný povrch strusky, který se nejvíce podobal měrnému povrchu ce-

mentu, způsoboval nižší porozitu než při použití ostatních příměsí. 

  Překvapivě vysokou celkovou porozitu měly vzorky s příměsí mikromletého vá-

pence. Z křivky zrnitosti mikromletého vápence (viz graf 9) je viditelné, že obsahuje nejvíce 

jemných částic okolo 7 µm a hrubších částic o velikosti 80 µm, ale mezi těmito hojně za-

stoupenými velikostmi částic je pozorovatelný výrazný pokles zastoupení částic o velikosti 

40 µm. Pokles množství částic o velikosti 40 µm mohl přispět k zvýšení celkové porozity 

malt s mikromletým vápencem, jelikož nedošlo k vyplnění mikrostruktury touto chybějící 

velikostí. Malta s 25% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence disponovala téměř 

stejnou distribucí pórů do velikosti 0,9 µm jako referenční malta, poté došlo k náhlému zvý-

šení porozity. 

  Při zvyšování náhrady cementu kamenným prachem docházelo k postupnému zvy-

šování celkové porozity i velikosti pórů, ale nárůst porozity byl výraznější než u použití 

příměsi strusky. Zvýšená porozita při použití kamenného prachu, může být způsobena větší 

nasákavostí, velikostí částic a téměř dvakrát menším měrným povrchem kamenného prachu, 

než měly cement a struska.  
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14.4.3 Sledování změny mikrostruktury 

 Pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu byla sledována mikrostruktura 

vzorků malt s měněnou příměsí i její dávkou v čase 7 dní. Z nepříznivých časových důvodů 

nemohla být sledována změna mikrostruktury malt 28. den. Z vyrobených malt byly ulo-

meny malé vzorky, které se nalepily na podložku a vložily se do naprašovačky kovů, kde na 

ně byla nanesena tenká vrstva zlata, aby došlo k jejich elektrické vodivosti. Vodivé vzorky 

se následně vložily do elektronového mikroskopu, ve kterém bylo vytvořeno vakuum. Zdro-

jem svazku elektronů byla kovová katoda, která po rozžhavení vysílala elektrony urychlo-

vané elektrickým polem. Na vzorek dopadaly svazky elektronů, způsobující emisi záření, 

které bylo následně detekováno a analyzováno. Od každé malty byly vytvořeny snímky mi-

krostruktury, která byla 100× a 2 000× zvětšena. 

Obrázek 15: Naprašovačka kovů Quorum Q150R Plus 

Obrázek 16: Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN MIRA 3 XMU  
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Referenční malta 

Obrázek 17: Snímek ze SEM referenční malty (vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) 

 
 
 
 
 
 
Malty s náhradou cementu příměsí strusky 

Obrázek 18: Snímek ze SEM malty s 25% náhradou cementu příměsí stusky (vlevo 100× zvětšeno, vpravo 
2 000× zvětšeno) 
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Obrázek 19: Snímek ze SEM malty s 35% náhradou cementu příměsí stusky (vlevo 100× zvětšeno, vpravo 
2 000× zvětšeno) 

 
 
 
 
 
  

Obrázek 20: Snímek ze SEM malty s 50% náhradou cementu příměsí stusky (vlevo 100× zvětšeno, vpravo 
2 000× zvětšeno) 
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Malty s náhradou cementu příměsí mikromletého vápence 

Obrázek 21: Snímek ze SEM malty s 25% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 22: Snímek ze SEM malty s 35% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence ze SEM (vlevo 
100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) 
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Obrázek 23: Snímek ze SEM malty s 50% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) 

 
 
 
 
 
 
Malty s náhradou cementu příměsí kamenného prachu 

Obrázek 24: Snímek ze SEM malty s 25% náhradou cementu příměsí kamenného prachu (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) 
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Obrázek 25: Snímek ze SEM malty s 35% náhradou cementu příměsí kamenného prachu (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) 

 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 26: Snímek ze SEM malty s 50% náhradou cementu příměsí kamenného prachu (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) 
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 Ze 100× zvětšených snímků nejsou patrné žádné významné rozdíly ve struktuře malt 

způsobené náhradou cementu příměsí. Na 2 000× zvětšených snímcích s jsou již vidět roz-

díly v mikrostruktuře způsobené změnou druhu a množství příměsi. Z vytvořených snímků 

je patrné, že referenční směs disponuje nejkompaktnější mikrostrukturou. 

 Se zvětšující se náhradou cementu příměsí strusky docházelo ke zmenšování hydra-

tačních produktů a začal se mezi nimi zvětšovat prostor, který tvoří porozitu malty. Snímky 

mikrostruktury malt byly pořízeny 7. den po vytvoření. Kvůli nepříznivým časovým důvo-

dům nemohla být sledována změna mikrostruktury vlivem aktivity strusky, která by měla 

být pozorovatelná po 28. den zrání díky vyplňování pórů cementové matrice C-S-H gelem. 

Tvrzení nasvědčuje i výrazný nárůst mechanických pevností malt s příměsí strusky po 

28 dnech zrání. 

 Příměs mikromletého vápence způsobila oproti referenční maltě a maltě s příměsí 

strusky výrazné snížení celistvosti mikrostruktury. V mikrostruktuře bylo viditelné výrazné 

zmenšení velikosti hydratačních produktů, které již netvořily celistvou strukturu. U malty 

s 25% a 35% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence byla pozorovatelná podobná 

mikrostruktura, ale u malty s 50% náhradou cementu příměsí bylo již viditelné zvětšení ve-

likosti pórů. 

 Příměs kamenného prachu způsobila nejvýraznější snížení celistvosti mikrostruk-

tury. Snižování kompaktnosti mikrostruktury bylo zřetelnější s postupným zvyšováním ná-

hrady cementu příměsí kamenného prachu. Se zvyšující se náhradou cementu byla pozoro-

vatelně zvětšována velikost pórů mezi hydratačními produkty. Póry byly prorostlé 

jehličkovitými krystaly primárního ettringitu, který již netvořil celistvou strukturu.   
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15 Betony 

 V druhé etapě diplomové práce byly vyrobeny betony s minimální pevnostní třídou 

betonu C30/37 a C50/60. Výsledné vlastnosti betonů s příměsí byly porovnávány pouze ve 

vybrané pevnostní třídě. Byl vyroben beton se struskou jako aktivní příměsí a betony s mi-

kromletým vápencem a kamenným prachem jako inertní příměsí. Z výpočtů indexu účin-

nosti v předchozí kapitole bylo zřejmé, že v receptuře s příměsí vápence a kamenného pra-

chu musí být zvýšena dávka cementu, aby betony dosahovaly podobných mechanických 

vlastností jako beton s příměsí strusky. U příměsi kamenného prachu bylo snížení indexu 

s narůstající náhradou příměsi za cement nejvýznamnější, proto bylo navýšení dávky ce-

mentu u receptury s kamenným prachem největší. V recepturách byla měněna dávka zámě-

sové vody a plastifikátoru, aby bylo dosaženo podobného stupně konzistence u všech čers-

tvých betonových směsí.  

 
Tabulka 6: Složení jednotlivých receptur betonů na 1 m3 v kg 

 

 Výroba zkušebních těles 

 Z každé receptury byly v laboratorním prostředí namíchány a vyrobeny následující 

zkušební tělesa: 

 4 krychle o velikosti 150 × 150 × 150 mm, 

 6 trámců o velikosti 100 × 100 × 400 mm. 

 Zkušební tělesa byla další den po vyrobení odformována a uložena do vody na dobu 

7 a 28 dní.  

Receptury 
C30/37 C50/60 

STR VAP KAM STR VAP KAM 

CEM I 42,5 R 290 310 320 370 380 400 

Struska 60 – – 90 – – 
Mikromletý vápenec – 90 – – 120 – 

Kamenný prach  – – 105 – – 120 

0–4 DTK, Žabčice 885 850 815 820 780 755 

4–8 HTK, Žabčice 185 185 175 170 175 180 

8–16 HDK, Olbramovice 755 735 725 735 715 655 

Voda 175 178 190 175 180 205 

Dynamon PCT 629 2,2 2,3 2,4 3,8 4,0 4,4 
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 Seznam prováděných zkoušek na betonu 

Zkoušky v čerstvém stavu: 

 Stanovení konzistence zkouškou sednutím – ČSN EN 12350-2, [40]  

 Stanovení objemové hmotnosti betonu – ČSN EN 12350-6. [41] 

 

Zkoušky v zatvrdlém stavu: 

 Stanovení objemové hmotnosti zatvrdlého betonu – ČSN EN 12390-7, [42] 

 Stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles – ČSN EN 12390-3, [43] 

 Stanovení pevnosti v tahu ohybem – ČSN EN 12390-5, [44] 

 Stanovení pevnosti betonu v tahu povrchových vrstev – ČSN 73 1318, [45] 

 Stanovení vodotěsnosti betonu (HV8) – ŘVC TKP 1, [46] 

 Stanovení nasákavosti – ČSN 73 1316, [47] 

 Stanovení objemových změn betonu ČSN 73 1320 (731320). [48] 

 Výsledky provedených zkoušek a jejich diskuse 

15.3.1 Vlastnosti betonu v čerstvém stavu 

Tabulka 7: Vlastnosti čerstvého betonu 

 

 V recepturách byla měněna dávka vody a plastifikátoru, aby betony v každé pev-

nostní třídě dosahovaly stejných stupňů konzistence. U betonů pevnostní třídy C30/37 s pří-

měsí mikromletého vápence musela být navýšena dávka záměsové vody o 3 kg/m3 betonu a 

u betonu s příměsí kamenného prachu o 15 kg/m3, aby bylo dosaženo stejného stupně kon-

zistence jako u betonu s příměsí strusky. U betonů C30/37 se stanovil metodou sednutí ku-

žele v čase 5 minut stupeň konzistence S4.  

Druh betonu 

C30/37 C50/60 

Objemová 
hmotnost za-

tvrdlého betonu 
[kg/m3] 

Sednutí kužele 
[mm] 

Objemová 
hmotnost za-

tvrdlého betonu 
[kg/m3] 

Sednutí kužele 
[mm] 

STR 2 370 180 2 390 220 
VAP 2 390 190 2 370 220 
KAM 2 340 170 2 340 220 
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 U betonů C50/60 s příměsí mikromletého vápence musela být navýšena dávka vody 

o 5 kg/m3 a u betonu s příměsí kamenného prachu o 30 kg/m3 betonu, aby bylo dosaženo 

stejného stupně konzistence jako u betonu s příměsí strusky. U C50/60 se stanovil stupeň 

konzistence S5. 

 I když má mikromletý vápenec téměř dvojnásobný měrný povrch, nebylo potřeba tak 

významného navýšení dávky záměsové vody jako u betonu s příměsí kamenného prachu. 

Velká nasákavost a nepravidelný tvar zrn kamenného prachu pravděpodobně vedly k nut-

nosti zvýšení dávky záměsové vody.  

Obrázek 27: Zkouška konzistence sednutí kuželem v čase 5 minut  

Obrázek 28: Čerstvá betonová směs ve formách (vlevo), zrající trámce pevnostní třídy C50/60 uložené ve 
vodě (vpravo) 
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15.3.2 Pevnost v tlaku, v tahu ohybem a pevnost povrchových vrstev betonů 

Tabulka 8: Mechanické vlastnosti betonu C30/37  

 
Zadáním diplomové práce bylo vytvořit betony s pevností v tlaku cca 40 MPa. Již u 7den-

ních výsledků pevností v tlaku bylo patrné, že došlo k předimenzování betonů. Naměřené 

28denní pevnosti v tlaku ukázaly, že došlo k překročení pevnosti v tlaku. V praxi by byla 

taková situace z ekonomického hlediska nepřípustná. 

 Kvůli probíhající pandemii a z ní pramenicí nepříznivé časové situaci, již nebylo 

možné vyrobit betony, které by lépe odpovídaly požadované pevnostní třídě betonu C30/37. 

V praxi by musela být navržena nová receptura betonu, ve které by se by byla výrazně sní-

žena dávka cementu na m3 betonu nebo by byl upraven poměr dávky cementu a příměsi. Pro 

teoretické objasnění vlivu příměsí na vlastnosti betonu by však toto překročení pevnostní 

třídy nemělo být překážkou. Z důvodu vysokého překročení bylo provedeno pouze teore-

tické upravení receptury pro dosažení nižších výsledných pevností, které by se projevily fi-

nanční úsporou. V upravené receptuře byla snížena dávka cementu a přepočítána dávka ka-

meniva a záměsové vody, ale byl zachován stejný poměr cementu a příměsi. 

 

 Tabulka 9: Složení upravených receptur betonu C30/37 na 1 m3 v kg (pouze teoretické) 

Pevnostní 
třída 

C30/37 

7denní 28denní 

Objemová 
hmotnost 
zatvrdlého 

betonu 
[kg/m3] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
[MPa] 

Pevnost v 
tahu povr-

chových vrs-
tev 

[MPa] 

Objemová 
hmotnost 
zatvrdlého 

betonu 
[kg/m3] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
[MPa] 

Pevnost v 
tahu povr-

chových vrs-
tev 

[MPa] 

STR 2 420 51,0 4,7 2,8 2 420 71,4 6,2 3,2 

VAP 2 410 51,0 4,6 2,5 2 410 65,5 5,4 3,2 

KAM 2 350 42,1 3,9 2,4 2 370 54,9 5,3 2,9 

Receptura 
C30/37 

STR VAP KAM 

CEM I 42,5 R  160 190 240 
Mikromletý vápenec 0 60 – 

Struska 30 – – 
Kamenný prach – – 80 

0–4 DTK, Žabčice 1 140 1 035 970 
4–8 HTK, Žabčice 220 210 190 

8–16 HDK, Olbramovice 870 830 780 
Voda 95 115 140 

Dynamon PCT 629 1,2 1,5 1,8 
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Graf 11: Pevnost v tlaku betonu C30/37  
 

 Všechny betony pevnostní třídy C30/37 splňovaly charakteristickou pevnost v tlaku 

již po 7 dnech zrání ve vodě. Zvýšením dávky cementu o 20 kg/m3 v receptuře s příměsí 

mikromletého vápence se podařilo dosáhnout srovnatelné pevnosti v tlaku jako u betonu 

s příměsí strusky po 7 dnech. U betonu s příměsí kamenného prachu se nepodařilo dosáhnout 

srovnatelné pevnosti ani zvýšením dávky cementu o 30 kg/m3 betonu. Příměs strusky způ-

sobila výraznější nárůst pevnosti v tlaku (71,4 MPa) po 28 dnech, jelikož se jedná o aktivní 

příměs. Struska reaguje s Ca(OH)2 z cementu a vytváří hydratační produkty, které se podílejí 

na tvorbě mechanických pevností betonu. Použitím příměsi mikromletého vápence lze vy-

robit beton, který mechanickými vlastnostmi sice nepředčí beton s aktivní příměsí, ale má 

velmi uspokojivé mechanické pevnosti. Použití kamenného prachu pravděpodobně kvůli ne-

pravidelnosti a velké nasákavosti zrn způsobuje nutnost zvýšení potřebné dávky záměsové 

vody. Navýšení dávky záměsové vody o 30 kg/m3 pravděpodobně způsobilo oproti ostatním 

betonům snížení pevnosti v tlaku betonu s příměsí kamenného prachu. 
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Graf 12: Pevnost v tahu ohybem betonu C30/37 

 
 Beton C30/37 s příměsí strusky podle očekávání dosahoval 28. den nejvyšší pevnosti 

v tahu za ohybu (6,2 MPa). Výraznější nárůst pevností byl pravděpodobně způsobený akti-

vitou strusky. Oba betony s příměsí mikromletého vápence a kamenného prachu dosahovaly 

28. den podobných hodnot pevností v tahu ohybem (cca 5,3 MPa). 

Graf 13: Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu C30/37 

 
 Výsledky pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu C30/37 ukázaly, že betony po 

28 dnech zrání dosahují podobných pevností v tahu povrchových vrstev. Změna ani druh 

příměsi neměl vliv na výslednou pevnost v tahu povrchových vrstev.  
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 Výsledky pevností v tahu a v tahu povrchových vrstev naznačily, že u betonů 

s inertní přísadou pravděpodobně nedocházelo k výraznější změně mikrostruktury, což by 

mělo za následek ovlivnění mechanických pevností. Tyto výsledky korespondují i s vý-

sledky indexu účinnosti zjištěnými na cementových maltách v předchozí kapitole. Pozoro-

vání mikrostruktury a měření celkové porozity na cementových maltách také zlepšení mi-

krostruktury vlivem použití inertních příměsí nepotvrdilo.  

 

Tabulka 10: Mechanické vlastnosti betonu C50/60 

Pevnostní 
třída 

C50/60 

7denní 28denní 

Objemová 
hmotnost 
zatvrdlého 

betonu 
[kg/m3] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
[MPa] 

Pevnost v 
tahu povr-
chových 
vrstev 
[MPa] 

Objemová 
hmotnost 
zatvrdlého 

betonu 
[kg/m3] 

Pevnost 
v tlaku 
[MPa] 

Pevnost 
v tahu 

ohybem 
[MPa] 

Pevnost v 
tahu povr-
chových 
vrstev 
[MPa] 

STR 2 410 67,8 6,0 2,8  2 420 85,2 7,2  3,3 
VAP 2 380 64,0 5,8 2,8  2 400 76,8 6,1  3,7 
KAM 2 360 55,4 5,7 2,7  2 360 66,8 6,1  2,8 
 
 V zadání diplomové práce bylo vytvořit betony s pevností v tlaku vyšší než 60 MPa 

po 28 dnech zrání. Tento požadavek se podařilo splnit, ale betony s příměsí strusky a mikro-

mletého vápence výrazně přesahovaly navrhovanou pevnostní třídu C50/60. Pouze beton 

s příměsí kamenného prachu nebyl předimenzovaný a nebyla potřeba úprava jeho složení. 

Opět byla navržena pouze teoretická úprava složení betonu, která by v praxi byla z ekono-

mických důvodů nutná. Stejně jako u předchozí pevnostní třídy byla snížena dávka cementu, 

přepočítána dávka kameniva a záměsové vody.  Byl zachován stejný poměr cementu a pří-

měsi. 

 
Tabulka 11: Složení upravených receptur betonu C50/60 na 1 m3 v kg (pouze teoretické) 

Receptura  
C50/60 

STR VAP KAM 

CEM I 42,5 R 260 320 400 
Mikromletý vápenec 0 100 – 

Struska 60 – – 
Kamenný prach – – 120 

0–4 DTK, Žabčice 995 910 755 
4–8 HTK, Žabčice 200 180 180 

8–16 HDK, Olbramovice 800 730 655 
Voda 120 150 205 

Dynamon PCT 629 2,6 3,4 4,4 
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Graf 14: Pevnost v tlaku betonu C50/60 
 

 Betony s pevnostní třídou C50/60 s příměsí strusky a mikromletého vápence splňo-

valy charakteristickou pevnost v tlaku již po 7 dnech zrání, beton s příměsí kamenného pra-

chu splňoval charakteristickou pevnost až po 28 dnech zrání. Zvýšením dávky cementu o 

10 kg/m3 v receptuře s příměsí vápence bylo dosaženo srovnatelné pevnosti v tlaku po 7 

dnech zrání jako při použití strusky. U betonu s příměsí kamenného prachu byla zvýšena 

dávka cementu o 30 kg/m3, ale ani vyšší dávka nedokázala kompenzovat ztrátu pevnosti 

v tlaku. U betonů s příměsí strusky byl opět po 28 dnech zaznamenán vyšší nárůst pevnosti 

v tlaku (85,2 MPa) než u ostatních zkoumaných příměsí. Bylo potvrzeno, že struska je ak-

tivní příměs, která zvyšuje mechanické pevnosti v dlouhodobějších časových horizontech. 

Beton s příměsí mikromletého vápence nedosahoval, tak vysoké pevnosti v tlaku jako beton 

s příměsí strusky, ale dosahoval uspokojivých pevnosti v tlaku (76,8 MPa). Příměs kamen-

ného prachu výrazně snížila pevnost v tlaku betonu (66,8 MPa). Snížení pevnosti v tlaku 

mohlo být opět způsobeno nutností výrazného navýšení dávky záměsové vody k dosažení 

stejné konzistence jako u ostatních receptur.   
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Graf 15: Pevnost v tahu ohybem betonu C50/60 

 

 Nejvyšší hodnoty pevnosti v tahu ohybem betonu C50/60 dosahoval beton s příměsí 

strusky (7,2 MPa). Betony s příměsí mikromletého vápence a kamenného prachu dosahovaly 

srovnatelných pevností v tahu ohybem (6,1 MPa).  

Graf 16: Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu C50/60 
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 Výsledky pevnosti v tahu povrchových vrstev betonu C50/60 ukázaly, že beton s pří-

měsí mikromletého vápence disponoval po 28 dnech zrání nejvyšší pevností povrchových 

vrstev (3,7 MPa). Podobné zlepšení pevnosti v tahu povrchových vrstev vlivem mikromle-

tého vápence však nebylo pozorováno u betonu C30/37, proto nelze potvrdit, že by příměs 

mikromletého vápence měla vliv na zvýšení pevnosti povrchových vrstev betonu. U betonu 

s příměsí strusky a vápence byla pozorovatelná vyšší pevnost v tahu povrchových vrstev než 

u betonu s příměsí kamenného prachu (2,8 MPa).  

 Výsledky pevnosti v tahu u obou pevnostních tříd betonu ukázaly, že u betonů 

s inertní přísadou nedošlo k výraznějšímu zlepšení hutnosti a celistvosti mikrostruktury ani 

mezi 7. a 28. dnem. Inertní příměsi měly po 7 dnech již nepatrný vliv na změnu pevnosti 

tahem. Nebylo to způsobeno vlivem příměsí, ale pravděpodobně pouze stále probíhající hyd-

ratací cementu. Naopak u betonu s příměsí strusky byl pozorován výraznější nárůst pevnosti 

v tahu, který byl pravděpodobně způsoben aktivitou příměsi. Beton C50/60 s příměsí mikro-

mletého vápence měl sice nejvyšší pevnost v tahu povrchových vrstev, ale zvýšení nebylo 

pozorovatelné u betonu C30/37, ve kterém beton s příměsí mikromletého vápence dosahoval 

srovnatelné hodnoty jako beton s příměsí kamenného prachu. Mechanické vlastnosti betonů 

korespondují s výsledky indexů účinnosti zjištěnými na cementových maltách v předchozí 

kapitole.  

 

Obrázek 29: Betonová tělesa po zkoušce pevnosti v tlaku (vlevo) a po zkoušce pevnosti v tahu ohybem 
(vpravo) 
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Obrázek 30: Příprava těles na zkoušku pevnosti v tahu povrchových vrstev (vlevo) a zkušební těleso po pro-
vedení odtrhu povrchové vrstvy (vpravo) 

 

15.3.3 Výsledky vodotěsnosti (HV8), nasákavosti betonu a jejich diskuse 

 Pro zkoušku vodotěsnosti byl použit stupeň vodotěsnosti HV8. V prvních 24 hodi-

nách byl na zkušební krychle vyvíjen tlak 400 ± 40 kPa a v dalších 48 hodinách tlak 

800 ± 50 kPa. Jako vodotěsný je klasifikován beton, který nepřesáhne hodnotu 50 mm způ-

sobenou průsakem tlakové vody. Pro zvýšení vodotěsnosti a snížení nasákavosti betonu je 

rozhodující snížení otevřených kapilárních pórů větších než 0,1 µm, kterými se může pohy-

bovat voda. S postupným zráním dochází vlivem hydratačních procesů ke vzniku hydratač-

ních produktů a novotvarů, které by měly způsobit hutnější mikrostrukturu betonu. Hutnější 

mikrostruktura by měla snižovat hloubku průsaku tlakovou vodou. Nasákavost je schopnost 

nasytit otevřené póry cementové matrice působením hydrostatických a kapilárních sil, která 

má nepřiznivý vliv na mrazuvzdornost betonu. 

 
Tabulka 12: Hloubka průsaku tlakovou vodou a nasákavost C30/37 

 

 

 

C30/37 

v 7 dnech v 28 dnech 

Hloubka průsaku 
[mm] 

Nasákavost 
[%] 

Hloubka průsaku 
[mm] 

Nasákavost 
[%] 

STR 25 5,8 8 5,8 
VAP 22 5,8 15 6,3 
KAM 37 6,7 16 6,6 
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Graf 17: Hloubka průsaku betonu C30/37 tlakovou vodou 

Graf 18: Nasákavost betonu C30/37 

 
 U všech receptur betonů pevnostní třídy C30/37 byl průsak menší než 50 mm, proto 

je lze klasifikovat jako vodotěsné. Výsledky vodotěsnosti potvrdily domněnku, že s přibý-

vající dobou zrání dochází k zahušťování mikrostruktury, k dalšímu růstu hydratačních pro-

duktů, tvorbě nových produktů a C-S-H gelů. Po 28 dnech zrání je viditelné výrazné snížení 

hodnoty průsaku tlakovou vodou u všech receptur betonu C30/37. Nejnižší průsak tlakovou 

vodou byl po 28 dnech zrání zjištěn, podle očekávání u betonu s příměsí strusky. Zde se opět 

potvrdila aktivita strusky, protože příměs reagovala s cementem postupnou tvorbou C-S-H 
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gelů, které mohly lépe vyplnit strukturu betonu. U betonů s inertní příměsí byla zjištěna 

srovnatelná hodnota průsaku tlakovou vodou, což nasvědčuje tomu, že nedošlo ke zlepšení 

mikrostruktury vlivem inertních příměsí. 

 Zkouška nasákavosti, ale s touto úvahou neprokázala jednoznačnou souvislost, pro-

tože betony s příměsí strusky a kamenného prachu měly stejnou nasákavost v 7. i 28. den a 

beton s příměsí mikromletého vápence měl dokonce vyšší nasákavost 28. den. Tento jev 

mohl být, ale způsoben nepřesností měření.  

 

Tabulka 13: Hloubka průsaku tlakovou vodou a nasákavost betonu C50/60 

 

 
 Graf 19: Hloubka průsaku betonů C30/37 tlakovou vodou 
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C50/60 

v 7 dnech v 28 dnech 

Hloubka průsaku 
[mm] 

Nasákavost 
[%] 

Hloubka průsaku 
[mm] 

Nasákavost 
[%] 

STR 12 5,8 6 5,1 

VAP 15 6,0 9 6,0 

KAM 18 6,5 11 6,7 
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Graf 20: Nasákavost betonu C50/60 

 
 U všech receptur betonů pevnostní třídy C50/60 byl průsak menší než 50 mm, proto 

je lze klasifikovat jako vodotěsné. Z výsledků vodotěsnosti je opět vidět, že postupnou do-

bou zrání docházelo k zahušťování mikrostruktury, která snižovala hloubku průsaku tlakové 

vody. I u betonů C50/60 byla nejnižší hloubka průsaku 6 mm a u betonů s inertní příměsí 

mikromletého vápence a kamenného prachu byla v obou případech hodnota průsaku cca 10 

mm, což opět nasvědčuje tomu, že nedošlo ke zlepšení mikrostruktury vlivem inertních pří-

měsí. 

 Ani u betonu C50/60 zkouška nasákavosti jednoznačně neprokázala souvislost s úva-

hou, že postupným zráním dochází k utěsňování struktury betonu a snižování nasákavosti 

betonu. 

Obrázek 31: Zkušební tělesa betonu C30/37 v průběhu zkoušky vodotěsnosti 
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15.3.4 Objemové změny betonu 

 Objemové změny betonu byly stanoveny na trámcích 100 × 100 × 400 mm podle 

ČSN 73 1320. [48] K měření délkových změn bylo použito měřící zařízení s minimální přes-

ností 1∙10-5 poměrného přetvoření.  

 
Tabulka 14: Naměřené hodnoty smrštění betonových trámců 

 
 V tabulce 14 jsou uvedeny hodnoty jednotlivých měření objemových změn po dobu 

28 dní. Vývoj smrštění pevnostní třídy betonu C30/37 a C50/60 spolu nelze srovnávat stejně 

jako ostatní parametry, protože při výrobě byla použita odlišná dávka všech složek a betony 

byly namíchány i na odlišný stupeň konzistence. 

   Z grafu 21 lze sledovat postupný vývoj smrštění betonů C30/37. Příměs kamenného 

prachu měla do 4. dne měření nejmenší vliv na objemové změny, ale po této době bylo jeho 

smrštění se srovnatelné smrštěním betonu s příměsí strusky. Od 4. do 28. dne měření bylo 

možné pozorovat nejmenší vývoj smrštění u betonu s příměsí mikromletého vápence 

(0,300 mm/m). Beton s příměsí strusky a kamenného prachu dosahoval srovnatelného finál-

ního smrštění (cca 0,420 mm/m). Příměs mikromletého vápence snížila smrštění téměř 

o 30 % oproti betonu s příměsí strusky a kamenného prachu. 

 U betonů C50/60 měla do 4. dne nejmenší vliv na smrštění příměs strusky. Po této 

době měly již betony s příměsí strusky a kamenného prachu smrštění podobné až do 9. dne, 

dále ale bylo již smrštění betonu s příměsí strusky menší než s příměsí kamenného prachu. 

Nejmenší celkové smrštění bylo opět změřeno u betonu s příměsí mikromletého vápence 

(0,324 mm/m). Použití mikromletého vápence snížilo smrštění o 14 % oproti betonu s pří-

měsí strusky a oproti betonu s příměsí kamenného prachu o 33 %. 

Interval měření 
[dny] 

Smrštění 
[mm/m] 

C30/37 C50/60 

STR VAP KAM STR VAP KAM 

1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 -0,094 -0,096 -0,085 -0,081 -0,111 -0,116 

4 -0,136 -0,109 -0,109 -0,141 -0,155 -0,135 

7 -0,179 -0,154 -0,220 -0,201 -0,164 -0,215 

9 -0,245 -0,187 -0,234 -0,263 -0,194 -0,270 

13 -0,292 -0,215 -0,269 -0,285 -0,211 -0,354 

15 -0,315 -0,232 -0,299 -0,319 -0,242 -0,446 

18 -0,348 -0,272 -0,332 -0,362 -0,288 -0,471 

28 -0,429 -0,300 -0,426 -0,378 -0,324 -0,485 
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 Použití příměsi mikromletého vápence vedlo k nižšímu smrštění oproti betonům 

s příměsí strusky a kamenného prachu. Snížené smrštění vlivem příměsi mikromletého vá-

pence bylo pozorovatelné u obou pevnostních tříd betonu. Z výsledků měření objemových 

změn betonů lze tedy potvrdit výsledky studie A. Sharma kol. [26], která je uvedena v teo-

retické části diplomové práce. Mikromletý vápenec mohl působit podobně jako kamenivo, 

které zabraňuje smrštění hydratujících zrn cementu. Tomuto tvrzení by odpovídalo i pozo-

rování mikrostruktury cementové malty s příměsí mikromletého vápence, kde je viditelná 

tvorba menších hydratačních produktů než při použití ostatních příměsí. Do betonů s příměsí 

kamenného prachu vlivem velké nasákavosti a nepravidelného tvaru zrn bylo nutno přidat 

výrazně větší množství záměsové vody, která pravděpodobně měla vliv na nejvyšší hodnotu 

smrštění.



 

 
 

Graf 21: Objemové změny betonu C30/37 a C50/60
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16 Diskuse o vhodnosti použití inertních příměsí do betonu z eko-

nomického a technologického hlediska 

 V této kapitole je provedena diskuse o vhodnosti použití inertních příměsí. Zda by 

použitím inertních příměsí mohly vznikat ekonomické nebo technologické výhody pro vý-

robu betonu. Ekonomické zhodnocení bylo provedeno pouze z teoretického hlediska, pro-

tože každá společnost zabývající se výrobou betonu má jiné smluvní ceny stanovené od do-

davatelů jednotlivých složek. Velké společnosti mohou disponovat vlastními lomy nebo 

obalovnami asfaltových směsí, kde jsou produkovány inertní příměsi jako vedlejší produkt 

výroby. Nemusí je nakupovat od cizích subjektů a jejich náklady vznikají pouze za dopravu. 

V této diplomové práci byl použit kamenný žulový prach, který vzniká v obalovně asfalto-

vých směsí a je odsáván při sušení kameniva. Jeho cena bude výrazně nižší než cena mikro-

mletého vápence, který má široké využití v různých odvětvích průmyslu.  

 Cement je nejnákladnější složkou v receptuře betonu. Aktivní příměsi II. typu bývají 

po cementu další vysoce nákladnou složkou. Lze očekávat, že s postupným omezováním 

hutnického průmyslu a uhelných elektráren bude cena těchto příměsí dále růst. 

 Z výsledků diplomové práce je patrné, že k dosažení srovnatelné pevnosti v tlaku be-

tonu s inertní příměsí a betonu s aktivní příměsí je potřeba výrazně zvýšit dávku cementu 

v receptuře betonu s inertní příměsí. Byly sledovány vlastnosti betonů C30/37 a C50/60 s 

inertní příměsí v množství okolo 30 % hmotnosti cementu. Jako inertní příměsi byly použity 

mikromletý vápenec a žulový kamenný prach. Beton s příměsí mikromletého vápence dosa-

hoval vyšší pevnosti v tlaku než beton s příměsí kamenného prachu. Aby beton C30/37 s pří-

měsí kamenného prachu dosahoval srovnatelných hodnot s betonem s příměsí mikromletého 

vápence, bylo by nutné navýšit dávku cementu v receptuře o 30 kg na m3 betonu. U betonů 

C50/60 by muselo dojít k navýšení dávky cementu až o 60 kg na m3. V betonech s příměsí 

kamenného prachu musela být výrazně zvýšena dávka záměsové vody a plastifikátoru, které 

budou mít vliv na výslednou cenu betonu. K výrobě betonů s ohledem na mechanické vlast-

nosti není ekonomicky výhodné použití kamenného prachu v množství, které bylo použito 

v této diplomové práci, protože se zvyšující dávkou příměsi je potřeba navyšovat množství 

cementu. Čím více kamenného prachu bylo použito, tím více se zvyšovala porozita cemen-

tové matrice, která by měla vliv na celkovou trvanlivost betonu. Využití příměsi mikromle-

tého vápence do betonů se zdá být technologicky výhodnější, ale jeho cena je výrazně vyšší 

než cena kamenného prachu. 
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  Použití inertních příměsí by mohlo být výhodné u betonů s nižší pevnostní třídou 

nebo při použití v nižším množství, než bylo použito v této diplomové práci. Vhodnou kom-

binací inertních a aktivních příměsí by mohlo dojít ke kompenzaci negativního vlivu na me-

chanické vlastnosti a porozitu betonu. Zároveň by částečné nahrazení dražší aktivní příměsi 

levnější inertní příměsí snížilo cenu betonové směsi. 

 Inertní příměsi mohou být technologicky výhodné k ovlivnění čerpatelnosti betonů 

nebo pro výrobu samozhutnitelných betonů, ve kterých je oproti standardnímu betonu po-

třeba odlišná reologie čerstvé směsi. Použití inertních příměsí ve správné dávce může být 

vhodné i pro pohledové betony. Dále by mohly inertní příměsi v kombinaci s aktivními pří-

měsmi zlepšovat výsledné vlastnosti betonu s recyklovaným kamenivem díky zmenšení po-

rozity betonu. 
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17 Závěr 

 V teoretické části diplomové práce byla provedena rešerše informací o betonu jako 

cementovém kompozitním materiálu. Byly popsány jednotlivé složky a jejich působení v be-

tonu. Největší pozornost byla věnována příměsím, které vznikají jako vedlejší produkt a jsou 

vhodné k použití do betonů. Byl popsán vznik jednotlivých příměsí a rozdíl mezi příměsmi 

I. a II. typu. Hlavní pozornost byla věnována příměsím, které byly následně použity v prak-

tické části diplomové práce. Rešerše byla zaměřena na použití inertní příměsi vápence a 

kamenného prachu do cementových kompozitů. Popsán byl vliv těchto příměsí na výsledné 

mechanické pevnosti betonu, smrštění betonu a na odolnost betonu proti agresivnímu pro-

středí s chloridovými a síranovými ionty. Jelikož je v posledních letech vyvíjen výrazný tlak 

na udržitelnost životního prostředí a zachování nerostných zdrojů pro další generace, byl 

popsán možný pozitivní vliv jemných příměsí na vylepšení vlastností betonů vyrobených 

z recyklovaného kameniva.   

 V první etapě praktické části byly vyrobeny malty s vybranými příměsmi, které na-

hrazovaly dávku cementu z 25, 35 a 50 %. Na čerstvých maltách byla sledována konzistence. 

U malt s příměsmi kamenného prachu bylo pozorováno výrazné snížení konzistence vlivem 

vysoké nasákavosti zrn kamenného prachu. Dále byl sledován obsah vzduchu, který kore-

spondoval s objemovými hmotnostmi. Nejvyšší obsah vzduchu v čerstvé maltě byl u recep-

tury s kamenným prachem. Se zvětšující se náhradou cementu kamenným prachem dochá-

zelo k postupnému snižování konzistence a zvyšovaní obsahu vzduchu v maltě. Na 

zatvrdlých maltách byl stanoven index účinnosti vypočítaný z pevností v tlaku 7 a 28denních 

malt. Nejvyšší index účinnosti měla podle očekávání malta s příměsí strusky, která je klasi-

fikována jako aktivní příměs II. typu. Se zvyšující se náhradou cementu příměsí se snižoval 

index účinnosti u všech malt, ovšem u malty s kamenným prachem byl pozorovatelný nej-

výrazněji klesající trend. Srovnatelný index účinnosti malt s příměsí mikromletého vápence 

a kamenného prachu neprokázal aktivitu mikromletého vápence v době 7 ani 28 dní. Touto 

diplomovou prací však nelze vyvrátit, že by mohl mikromletý vápenec reagovat v počáteč-

ních stádiích hydratace a ovlivnit rychlost hydratace cementu. Naměřené pevnosti v tahu za 

ohybu plně korespondovaly s pevnostmi tlaku cementových malt. 

 Rtuťovou porozimetrií byla sledována celková porozita a distribuce pórů v maltách 

ve stáří 7 dnů. U malt s příměsmi strusky a kamenného prachu docházelo se zvětšující se 

náhradou k postupnému zvyšování celkové porozity. Při použití mikromletého vápence byla 

pozorována celková porozita cca 12 % u všech procentuálních nahrazení cementu příměsí. 
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Se zvětšující se náhradou cementu příměsí docházelo k postupnému zvětšování velikosti 

pórů u všech druhů malt. 

 Sledování mikrostruktury malt pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu bylo 

potvrzeno, že s postupným zvyšováním náhrady cementu příměsí docházelo k postup-

nému zvětšování velikosti pórů u všech malt. Referenční malta dle očekávání disponovala 

nejkompaktnější mikrostrukturou. Použití příměsí obecně vedlo k snížení celistvosti mi-

krostruktury malt v 7 dnech. Z hodnot indexu účinnosti, lze předpokládat, že po 28 dnech by 

se mikrostruktura malt s inertní příměsí zásadně nelišila. Naopak u malty s příměsí strusky 

jako aktivní příměsí by byla pravděpodobně pozorována výrazná změna mikrostruktury. Vli-

vem reakce strusky a cementu by se tvořil C-S-H gel, který by postupně vyplňoval porozitu. 

Nasvědčuje tomu výrazné zvýšení pevnosti malt se struskou mezi 7. a 28. dnem. Toto tvrzení 

však nemohlo být potvrzeno pozorováním mikrostruktury v době 28 dní z důvodu nepříz-

nivé časové situace. Z vizuálního hlediska mikrostruktura všech malt odpovídá hodnotám, 

které byly naměřené pomocí rtuťové porozimetrie. 

 V druhé etapě byly vytvořeny betony s minimální pevnostní třídou C30/37 a C50/60, 

ve kterých byla opět jako aktivní příměs použita struska a jako inertní příměsi mikromletý 

vápenec a kamenný prach. Výsledné vlastnosti betonů byly porovnávány pouze ve vybrané 

pevnostní třídě betonu. Z výpočtů indexu účinnosti z první etapy bylo zřejmé, že v receptuře 

s příměsí vápence a kamenného prachu musí být zvýšena dávka cementu, aby betony dosa-

hovaly podobných mechanických vlastností jako beton s příměsí strusky. Pro betony 

s inertní příměsí musela být upravena dávka plastifikátoru a záměsové vody. Aby bylo do-

saženo stejného stupně konzistence (S4) jako u betonu s příměsí strusky, musela být navý-

šena dávka záměsové vody u betonů pevnostní třídy C30/37 s příměsí mikromletého vá-

pence musela být navýšena dávka v záměsové vody o 3 kg/m3 betonu a u betonu s příměsí 

kamenného prachu o 15 kg/m3. V betonech C50/60 s příměsí mikromletého vápence musela 

být navýšena dávka vody o 5 kg/m3 betonu a u betonu s příměsí kamenného prachu o 

30 kg/m3, aby bylo dosaženo stejného stupně konzistence (S5) jako u betonu s příměsí 

strusky.  

 V pevnostní třídě C30/37 měl podle očekávání nejvyšší pevnost v tlaku beton s pří-

měsí strusky (71,4 MPa), která způsobila výrazný nárůst pevností po 7 dnech. Beton s pří-

měsí mikromletého vápence dosahoval pevnosti v tlaku 65,5 MPa a beton s příměsí kamen-

ného prachu 54,9 MPa. Použití kamenného prachu pravděpodobně díky nepravidelnosti a 

velké nasákavosti zrn způsobilo nutnost zvýšení potřebné dávky záměsové vody. Zvětšená 

dávka vody je pravděpodobně důvodem nižší pevnosti v tlaku betonu s kamenným prachem 
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oproti betonu s příměsí mikromletého vápence. Beton s příměsí strusky dosahoval po 28 

dnech nejvyšší pevnosti v tahu za ohybu (6,2 MPa). Betony s příměsí mikromletého vápence 

a kamenného prachu dosahovaly po stejné době podobných hodnot (cca 5,3 MPa). Betony 

po 28 zrání dosahují podobných pevností v tahu povrchových vrstev. Druh příměsi na vý-

slednou pevnost v tahu povrchových vrstev neměl vliv. 

 V pevnostní třídě betonů C50/60 byl pozorován velmi podobný vliv příměsí na me-

chanické vlastnosti betonu. Pouze beton s příměsí mikromletého vápence disponoval po 28 

dnech zrání nejvyšší pevností povrchových vrstev. Podobné zlepšení pevnosti v tahu povr-

chových vrstev díky mikromletému vápenci však nebylo pozorováno u betonu C30/37, proto 

nelze potvrdit jeho vliv na zvýšení pevnosti povrchových vrstev. 

 Výsledky pevností v tahu a pevnosti v tahu povrchových vrstev u obou pevnostních 

tříd betonu naznačují, že u betonů s inertními příměsmi nedošlo k výraznějšímu zlepšení 

hutnosti a celistvosti mikrostruktury po 7 ani 28 dnech. Inertní příměsi v betonu měly po 7 

dnech již nepatrný vliv na změnu pevnosti tahem. Naopak u betonu s příměsí strusky byl 

pozorován výraznější nárůst pevnosti v tahu, který byl způsoben aktivitou strusky. 

 U všech vyrobených betonů byl průsak tlakové vody menší než 50 mm, proto je lze 

klasifikovat jako vodotěsné. Nejnižší průsak tlakovou vodou po 28 dnech zrání byl u obou 

pevnostních tříd zjištěn u betonu s příměsí strusky. Opět byla potvrzena aktivita strusky, při 

které příměs reagovala s cementem tvorbou C-S-H gelu, který lépe vyplnil mikrostrukturu 

betonu a snížil porozitu betonu. 

 Použití příměsi mikromletého vápence vedlo k nižšímu smrštění než u betonům s pří-

měsí strusky a kamenného prachu. Snížené smrštění vlivem příměsi mikromletého vápence 

bylo pozorovatelné u obou pevnostních tříd betonu. Mikromletý vápenec mohl působit po-

dobně jako kamenivo, které zabraňuje smrštění hydratujících zrn cementu. Tvrzení by od-

povídalo i pozorování mikrostruktury cementové malty s příměsí mikromletého vápence, ve 

které je viditelná tvorba drobnějších hydratačních produktů než při použití ostatních příměsí. 

 Z technologického hlediska se jako vhodnější inertní příměs jeví mikromletý vápe-

nec. Použití pouze inertních příměsí v množství, jež bylo použito na výrobu betonů v této 

diplomové práci se zdá být neekonomické, protože dochází k výraznému snížení mechanic-

kých parametrů, které je potřeba kompenzovat zvýšením dávky cementu. Jako možné řešení 

se jeví vhodná kombinace inertních a aktivních příměsí, která by mohla vést ke kompenzaci 

negativního vlivu na mechanické vlastnosti betonu. Přidáním inertních příměsí by mohlo 

dojít k redukci dávkování aktivních příměsí, a tím i ke snížení výsledné ceny betonové 

směsi.  Inertní příměsi mohou být technologicky výhodné pro ovlivnění čerpatelnosti betonů 
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nebo pro výrobu samozhutnitelných betonů, ve kterých je oproti standardnímu betonu po-

třeba odlišná reologie čerstvé betonové směsi. Použití inertních příměsí ve správné dávce 

může být vhodné i pro pohledové betony. 

 Při dalším výzkumu navrhuji vytvořit vhodnou kombinaci inertních a aktivních pří-

měsí a zkoumat jejich vliv na mechanické vlastnosti standardních betonů a betonů s recyklo-

vaným kamenivem.  

 

  



 

78 
 

Seznam použité literatury 

[1] HELA, R. Technologie betonu I. Brno: Vysoké učení technické. 2007. 

[2] HEIDELBERG CEMENT, Příručka technologa. Aktualizované vydání, 2013.  

[3] RUBENSTAIN, M. Earth Institute, Emission From the Cement Industry, Earth Insti-
tute. Columbia University, 2012. 

[4] FRIDRICHOVÁ M. Maltoviny I. Brno: Vysoké učení technické, 2004. 

[5] Brutalist, curved concrete staircase at Tate Modern in London. Unsplash [online]. Lon-
don: Theblowupphoto, 2020 [cit. 2021-01-13]. Dostupné z: https://unsplash.com. 

[6] PYTLÍK, P. Technologie betonu 2. vyd. Brno: Vysoké učení technické. 2000. ISBN 
80-214-1647-5. 

[7] Schéma výroby cementu. Heidelbergcement [online]. Mokrá-Horákov: Českomoravský 
cement, [cit. 2021-01-13]. Dostupné z: https://www.heidelbergcement.cz. 

[8] VÝBORNÝ, J., Recyklace betonu, Waste utilization, recycled materials in the building 
industry. České učení technické v Praze, Fakulta stavební. 2010, 10. 

[9] Rebetong [online]. Praha: Skanska a. s., 2019 [cit. 2020-01-11]. Dostupné z: 
https://www.skanska.cz. 

[10] HELA, R. Příměsi do betonu. Beton: Technologie, konstrukce, sanace. Praha: Beton 
TKS. 2015, 15.  

[11] DROCHYTKA, R. Lehké stavební látky. Brno: Vysoké učení technické. 1993, Učební 
texty vysokých škol. ISBN 80-214-0514-7, 124 s.  

[12] TERZANO, R. Characterization of different coal fly ashes for their application in the 
synthesis of zeolite as cation exchanger for soil remediation. Fresenius Environmental 
Bulletin, 2013. 

[13] COLLEPARDI, M. Moderní beton. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných inže-

nýrů a techniků činných ve výstavbě, Informační centrum ČKAIT. 2009.ISBN 978-80-

87093-75-7. 

[14] ELÇI, H., TÜRK, N., İŞINTEK, İ. Limestone dimension stone quarry waste properties 

for concrete in Western Turkey. Arabian Journal of Geosciences. 2015, 8(10). 

[15] Rukávový filtr [online]. Bulharsko: PMM SERVICES, 2018 [cit. 2020-11-16]. Do-

stupné z: https://www.aspiracia.bg. 



 

79 
 

[16] V.L. BONAVETTI, E.F. IRASSAR. The effect of stone dust content in sand, 1994, 
24(3). 

[17] REITERMAN P. Multifunkční stavební materiál [online]. Praha: 2014 [cit. 2020-
12-16]. Dostupné z: www.uceeb.cz. 

[18] TERZANO, R. a M. SPAGNUOLO. Characterization of different coal fly ashes for 
their application in the synthesis of zeolite x as cation exchanger for soil remediation. Fre-
senius Environmental Bulletin. 2005, 5. 

[19] AÏTCIN, P. C. Vysokohodnotný beton. Praha: Pro Českou komoru autorizovaných in-
ženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou betonářskou společnost, Informační cen-
trum ČKAIT, 2005. s. 191. ISBN 80-86769-39-9.  

[20] GUDISSA, W., A. DINKU. The use of limestone powder as an alternative cement 
replacement material: an experimental study. Journal of EEA. 2010, 43. 

[21] KĘPNIAK, M., WOYCIECHOWSKI, P., ŁUKOWSKI. The Durability of Concrete 
Modified by Waste Limestone Powder in the Chemically Aggressive Environment. Mate-
rials. 2019, 12. 

[22] SINGH, A. K. Stone Dust in Concrete: Effect on Compressive Strength. International 
Journal of Engineering and Technical Research (IJETR). 2015, 4. 

[23] SAFIUDDIN. Effect of quarry dust and mineral admixture on the strength and elasti-
city of concrete. The Conference on Construction Technology. 2001, 13. 

[24] HELA, R. Technologie betonu II. Brno: Vysoké učení technické, 2007. 

[25] Plastic shrinkage. FORConstructionPROS [online]. 2019 [cit. 2020-12-1]. Dostupné z: 
www.forconstructionpros.com. 

[26] SHARMA, A.; SIROTIAK, T.; WANG, XUHAO; TAYLOR, P.  Portland Limestone 
Cement for Reduced Shrinkage and Enhanced Durability of Concrete. Magazine of 
Concrete Research, 2019.  

[27] BENSTED, J., Thaumasite-direct, woodfordite and other possible formation routes, 
Cement and Concrete Composites. 2003, 25(8). 

[28] ELGALHUD, A. A. Chloride ingress in concrete: limestone addition effects. Maga-
zine of Concrete Research, 2017.  

[29] RAMEZANIANPOUR, A. M. Sulfate Resistance and Properties of Portland-Limes-
tone Cements. Toronto, 2012. 

[30] SKRIŇÁKOVÁ, E. Optimalizace složení betonů s využitím plniv z recyklovaných be-
tonů. Brno: Vysoké učení technické, 2016. 



 

80 
 

[31] WENGUI L. JIANZHUANG X. Interfacial transition zones in recycled aggregate 
concrete with different mixing approaches. 2012. 

[32] NOVÁKOVÁ, I. a K. MIKULICA. Faktory ovlivňující kvalitu recyklovaného betono-
vého kameniva. TZBinfo [online]. Praha: 2018. Dostupné z: https://stavba.tzb-info.cz. 

[33] AWOYERA, P. O., ADESINA, A., GOBINATH, R. Role of recycling fine materials 
as filler for improving performance of concrete-a review. Australian Journal of Civil Engi-
neering. 2019.  
  



 

81 
 

Seznam normativních dokumentů 

[34] ČSN EN 1015-3. Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku) 
Praha: Český normalizační institut, 2000. 

[35] ČSN EN 1015-6. Zkušební metody malt pro zdivo – Část 6: Stanovení objemové hmot-
nosti čerstvé malty. Praha: Český normalizační institut, 1999. 

[36] ČSN EN 1015-7. Zkušební metody malt pro zdivo – Část 7: Stanovení obsahu vzduchu 
v čerstvé maltě. Praha: Český normalizační institut, 1999. 
 
[37] ČSN EN 1015-10. Zkušební metody malt pro zdivo – Část 10: Stanovení objemové 
hmotnosti suché zatvrdlé malty. Praha: Český normalizační institut, 2000. 
 
[38] ČSN EN 1015-11. Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti za-
tvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku. Praha: Český normalizační institut, 2000. 
 
[39] ČSN EN 15167-2. Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, 
malty a injektážní malty – Část 2: Hodnocení shody. Praha: Český normalizační institut, 
2006. 
 
[40] ČSN EN 12350-2. Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. Praha: 
Český normalizační institut, 2000. 
 
[41] ČSN EN 12350-6. Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Objemová hmotnost. Praha: 
Český normalizační institut, 1994. 

[42] ČSN EN 12390-7. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého 
betonu. Praha: Český normalizační institut, 1994. 

[43] ČSN EN 12390-3. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních tě-
les. Praha: Český normalizační institut, 2000. 

[44] ČSN EN 12390-5. Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem zku-
šebních těles. Praha: Český normalizační institut, 1994. 

[45] ČSN 731318. Stanovení pevnosti betonu v tahu. Praha: Český normalizační institut, 
1986. 
 
[46] Ředitelství vodních cest ČR. Technické kvalitativní podmínky staveb ŘVC ČR. Kapi-
tola 1: Provádění betonových a železobetonových konstrukcí. Praha, 2009. 
 
[47] ČSN 73 1316. Stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu. Praha: Český nor-
malizační institut, 1990. 
 
[48] ČSN 73 1320 (731320). Stanovení objemových změn betonu. Praha: Český normali-
zační institut, 1988. 

 



 

82 
 

Seznam použitých zkratek a symbolů 

AdMaS    Advanced Materials, Structures and Technologies 
     (Pokročilé stavební materiály, konstrukce a technologie) 

VUT     Vysoké učení technické v Brně 

CO2     Oxid uhličitý 

C3S     Trikalcium silikát 

C2S     Dikalcium silikát 

C3A     Trikalcium aluminát 

C4AF     Tetrakalcium aluminoferit  

CaO     Oxid vápenatý 

SiO2     Oxid křemičitý 

Al2O3     Oxid hlinitý 

Fe2O3     Oxid železitý 

Ca(OH)2    Hydroxid vápenatý, portlandit 

TOC     Celkový obsah organického uhlíku 

C-S-H     Kalcium silikát hydrogen 

CaCO3     Uhličitan vápenatý 

SRA     Protismršťovací přísady 

C3A∙3CaSO4∙32H2O   Ettringit 

CaSiO3∙CaSO4∙CaCO3∙15H2O Thaumasit 

DTK     Drobné těžené kamenivo 

HTK     Hrubé těžené kamenivo 

HDK     Hrubé drcené kamenivo 

SEM     Skenovací (rastrovací) elektronový mikroskop 

  



 

83 
 

Seznam obrázků 

Obrázek 1: Schéma složení betonu ...................................................................................... 13 

Obrázek 2: Betonové schodiště v galerii moderního umění Tate Modern, Londýn............ 14 

Obrázek 3: Schéma výroby cementu ................................................................................... 15 

Obrázek 4: Filtry na zachytávání kamenného prachu při sušení kameniva ........................ 19 

Obrázek 5: Hydraulicita, pucolanita a latentní hydraulicita v trojném diagramu ............... 20 

Obrázek 6: Snímek vysokoteplotního popílku ze SEM (2 500× zvětšeno) ......................... 22 

Obrázek 7: Nomogram ke zjištění množství odpařené vody ............................................... 26 

Obrázek 8: Trhliny vzniklé plastickým smrštěním betonu .................................................. 27 

Obrázek 9: Nejvhodnější ošetřování betonu ........................................................................ 28 

Obrázek 10: Schéma staré a nové tranzitní zóny v betonu s recyklovaným kamenivem .... 32 

Obrázek 11: Struska– snímek ze SEM TESCAN MIRA 3 XMU (10 000× zvětšeno) ....... 35 

Obrázek 12: Mikromletý vápenec – snímek ze SEM TESCAN MIRA 3 XMU (10 000× 
zvětšeno) .............................................................................................................................. 36 

Obrázek 13: Kamenný žulový prach– snímek ze SEM TESCAN MIRA 3 XMU (10 000× 
zvětšeno) .............................................................................................................................. 36 

Obrázek 14: Napěnění povrchu vzorku s 50% náhradou cementu struskou ....................... 42 

Obrázek 15: Naprašovačka kovů Quorum Q150R Plus ...................................................... 48 

Obrázek 16: Rastrovací elektronový mikroskop TESCAN MIRA 3 XMU ........................ 48 

Obrázek 17: Snímek ze SEM referenční malty (vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× 
zvětšeno) .............................................................................................................................. 49 

Obrázek 18: Snímek ze SEM malty s 25% náhradou cementu příměsí stusky (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ..................................................................................... 49 

Obrázek 19: Snímek ze SEM malty s 35% náhradou cementu příměsí stusky (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ..................................................................................... 50 

Obrázek 20: Snímek ze SEM malty s 50% náhradou cementu příměsí stusky (vlevo 100× 
zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ..................................................................................... 50 

Obrázek 21: Snímek ze SEM malty s 25% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence 
(vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ................................................................. 51 



 

84 
 

Obrázek 22: Snímek ze SEM malty s 35% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence 
ze SEM (vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ................................................... 51 

Obrázek 23: Snímek ze SEM malty s 50% náhradou cementu příměsí mikromletého vápence 
(vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ................................................................. 52 

Obrázek 24: Snímek ze SEM malty s 25% náhradou cementu příměsí kamenného prachu 
(vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ................................................................. 52 

Obrázek 25: Snímek ze SEM malty s 35% náhradou cementu příměsí kamenného prachu 
(vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ................................................................. 53 

Obrázek 26: Snímek ze SEM malty s 50% náhradou cementu příměsí kamenného prachu 
(vlevo 100× zvětšeno, vpravo 2 000× zvětšeno) ................................................................. 53 

Obrázek 27: Zkouška konzistence sednutí kuželem v čase 5 minut.................................... 57 

Obrázek 28: Čerstvá betonová směs ve formách (vlevo), zrající trámce pevnostní třídy 
C50/60 uložené ve vodě (vpravo) ........................................................................................ 57 

Obrázek 29: Betonová tělesa po zkoušce pevnosti v tlaku (vlevo) a po zkoušce pevnosti v 
tahu ohybem (vpravo) .......................................................................................................... 64 

Obrázek 30: Příprava těles na zkoušku pevnosti v tahu povrchových vrstev (vlevo) 
a zkušební těleso po provedení odtrhu povrchové vrstvy (vpravo) ..................................... 65 

Obrázek 31: Zkušební tělesa betonu C30/37 v průběhu zkoušky vodotěsnosti .................. 68 
 

  



 

85 
 

Seznam tabulek 

Tabulka 1: Typické chemické složení cementu a aktivních příměsí v % ............................ 22 

Tabulka 2: Složení jednotlivých receptur cementových malt ............................................. 38 

Tabulka 3: Vlastnosti čerstvých cementových malt ............................................................ 39 

Tabulka 4: Vlastnosti cementových malt v zatvrdlém stavu ............................................... 42 

Tabulka 5: Naměřená celková porozita ............................................................................... 45 

Tabulka 6: Složení jednotlivých receptur betonů na 1 m3 v kg ........................................... 55 

Tabulka 7: Vlastnosti čerstvého betonu............................................................................... 56 

Tabulka 8: Mechanické vlastnosti betonu C30/37 po 7 a 28 dnech .................................... 58 

Tabulka 9: Složení upravených receptur betonů C30/37 na m3 v kg (pouze teoretické) .... 58 

Tabulka 10: Mechanické vlastnosti betonu C50/60 po 7 a 28 dnech .................................. 61 

Tabulka 11: Složení upravených receptur betonů C50/60 na m3 v kg (pouze teoretické) .. 61 

Tabulka 12: Hl. průsaku tlakovou vody a nasákavost C30/37 ............................................ 65 

Tabulka 13: Hl. průsaku tlakovou vody a nasákavost betonu C50/60 ................................ 67 

Tabulka 14: Naměřené hodnoty smrštění betonových trámců ............................................ 69 



 

86 
 

Seznam grafů 

Graf 1: Vliv náhrady drobného kameniva kamenným prachem na pevnost v tlaku ........... 24 

Graf 2: Křivky zrnitosti a kumulativní zastoupení zrn příměsí z laserového granulometru 
Malvern Mastersizer 200 ..................................................................................................... 37 

Graf 3: Konzistence čerstvých cementových malt .............................................................. 39 

Graf 4:  Objemová hmotnost čerstvých malt ....................................................................... 40 

Graf 5: Obsah vzduchu v čerstvé maltě ............................................................................... 41 

Graf 6: Pevnost v tlaku malt ................................................................................................ 43 

Graf 7: Pevnost v tahu za ohybu malt ................................................................................. 43 

Graf 8: Index účinnosti ........................................................................................................ 44 

Graf 9: Celková porozita cementových malt ....................................................................... 45 

Graf 10: Distribuce velikosti pórů v maltách ...................................................................... 46 

Graf 11: Pevnost v tlaku betonu C30/37 ............................................................................. 59 

Graf 12: Pevnost v tahu ohybem betonu C30/37 ................................................................. 60 

Graf 13: Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu C30/37 .............................................. 60 

Graf 14: Pevnost v tlaku betonu C50/60 ............................................................................. 62 

Graf 15: Pevnost v tahu ohybem betonu C50/60 ................................................................. 63 

Graf 16: Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu C50/60 .............................................. 63 

Graf 17: Hloubka průsaku tlakovou vodou betonu C30/37 ................................................. 66 

Graf 18: Nasákavost betonu C30/37 .................................................................................... 66 

Graf 19: Hloubka průsaku tlakovou vodou betonu C30/37 ................................................. 67 

Graf 20: Nasákavost betonu C50/60 .................................................................................... 68 

Graf 21: Objemové změny betonu C30/37 a C50/60 .......................................................... 71 
 

 

 

 

  



 

87 
 

Seznam příloh 

Příloha 1: Technický list cementu CEM I 42,5 R, Mokrá 

  



 

88 
 

 

 

 

  



 

89 
 

Příloha 2: Plastifikační přísada Mapei Dynamon PCT210 

  



 

90 
 

 

 


