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1. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

Samotvrdnoucí formovací směsi patří v dnešní době k vysoce produktivním technologiím 
výroby slévárenských forem a jader pro odlévání odlitků s hmotností nad cca 500 kg. Používají se 
pojivové systémy jak na organické, tak i anorganické bázi. Používají se pro výrobu odlitků z ocelí, 
litin i neželezných kovů.  

 
 V současné době v celoevropském měřítku je vidět, narůstající trend používání organických 
pojivových systémů. Důvodem je především konkurenceschopnost sléváren, vysoká produktivita a 
nízké náklady na výrobu forem. Proti organickým systémům působí stále se zpřísňující ekologická 
legislativa vyjádřená např. zákonem o odpadech a nařízením o používání nebezpečných látek. 
Zpřísňující se ekologická legislativa stále zvyšuje náklady na používání organických pojivových 
systémů. Některé slévárny z důvodu lokace např. v blízkosti obytných zón nebo chráněných 
přírodních oblastí již dnes stojí před problémem, nemožnosti použití organických pojivových 
systémů, protože nejsou schopny přijmout takové opatření, aby splnily ekologické limity a 
současně byly ekonomicky zdravé. Nejen těmto typům sléváren je nutné nabídnout širší paletu 
anorganických pojivových systémů, aby byly více konkurence schopné slévárnám s organickými 
pojivovými systémy. 

V současné době se prakticky v evropských  slévárnách používá pouze anorganický systém na 
bázi vodního skla vytvrzovaného kapalnými estery. V minulosti, do 90 let minulého století se 
používaly také cementové směsi, které i přesto, že oproti systému na bázi vodního skla měly 
některé výhody, později tomuto systému postupně zcela ustoupily.  
 
Technologické důvody úpadku cementových směsí jsou především: 

  nízká reaktivita systému (reakční rychlost vytvrzování)  čas rozebírání forem až po 24 
hod., odlévání nejdříve po 48 až 72 hod.    pojivový systém je křehký  nízká deformační schopnost cementového pojiva v období 
plasticity při vyjímání modelů a forem  nízká produktivita výroby forem a jader, způsobená pomalým a špatně ovladatelným 
procesem vytvrzování  špatná rozpadavost forem po odlití v oblastech, kde teplotní pole formy nepřesáhne 150 °C  

 
Problematikou urychlením procesu vytvrzování dosažením rychlejšího nárůstu počátečních 

pevností  a tím dosažení zkrácení doby do uvolnění modelového zařízení (zvýšení produktivity 
výroby forem) se již zabývalo více autorů. Z jejich prací vyplývá, že je pro tento účel možné 
použít různých typů hlinitanových a portlandských cementů, které ve vhodné kombinaci se 
speciálními přísadami umožňují zrychlit náběh počátečních pevností cementových směsí při 
zachování potřebné doby zpracovatelnosti směsi [2]. Pro směs s optimálním průběhem pevnostní 
křivky je nutné nalézt vhodný poměr dávkování cementů, speciálních přísad pro urychlení tuhnutí 
a vodním součinitelem směsi [1, 2].    
 

Určitým limitem cementových směsí, jak je uvedeno výše je křehkost forem a jader po 
vytvrzení, především v období uvolňování modelového zařízení. Cementové směsi mají minimální 
deformační schopnost nejen v období plasticity, ale v celém průběhu vytvrzování. Důsledkem této 
křehkosti bývá při rozebírání forem buď poškození modelového zařízení nebo hotových pískových 
forem (ulomené hrany, celé části forem). Ze zkušeností víme, že tento problém nelze bohužel řešit 
použitím vhodného typu separačního prostředku. Tento problém podporuje také skutečnost, že 
během procesu vytvrzení forem dochází ke smrštění směsi a také zvýšení adheze na povrch 
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modelového zařízení. Aby bylo zajištěno dosažení bezvadného povrchu formy po rozebírání, 
modelová zařízení musí být proto v perfektním stavu, bez povrchových poškození, musí mít velmi 
hladký povrch bez ulpělých zbytků formovací směsi z předešlého formování,  opatřeno většími 
úkosy, aby se maximálně eliminoval odpor proti vytažení modelového zařízení. Při uvolňování 
forem by musela být zajištěna stejnoměrná kolmost k rovině rozebírání, aby nedocházelo 
k zpříčení formy. Splnění těchto minimálních podmínek je pro většinu sléváren velký problém.  

 
Řešení je nutno hledat ve přísadách do formovací směsi, které zvýší elasticitu formovací 

směsi v oblasti plasticity a zvýší reaktivitu pojivového systému v počáteční fázi vytvrzování. Je 
nutné hledat metodu a metodiku, která tyto vlastnosti formovacích směsí objektivně posoudí a 
umožní rychlé srovnání užitných vlastností cementových směsi různého složení s různými typy 
přísad takovým způsobem, abychom nemuseli provádět pokaždé zdlouhavé měření pevností 
v závislosti na čase vytvrzování – tj. pevnostní charakteristiku. 

 2. CÍLE PRÁCE 
 Cíle dizertační práce vychází z technologických nedostatků cementových směsí: 
  pojivový systém je křehký  nízká deformační schopnost cementového pojiva v období 

plasticity při vyjímání modelů a forem   nízká reaktivita systému v období plasticity tj. době rozebírání forem a jader (reakční 
rychlost vytvrzování)  čas rozebírání forem až po 24 hod., odlévání nejdříve po 48 až 72 
hod.    nízká reaktivita systému (reakční rychlost vytvrzování)  čas rozebírání forem až  
po 24 hod., odlévání nejdříve po 48 až 72 hod.   

 
Cíle dizertační práce: 
 
1. Návrh a ověření vhodné metody pro rychlé posouzení praktických užitných vlastností 

cementových směsí určených pro výrobu forem a jader v období plasticity (tj. časový interval 
vhodný pro rozebírání hotových forem). Tato metoda bude moci doplnit nebo nahradit 
současné zdlouhavé měření nárůstu pevností směsí v čase tzv. pevnostní charakteristiku. 

 
2. Využití metody plánování experimentů DOE pro posouzení vlivu jednotlivých složek 

cementového pojivového systému na vývin hydratačního tepla a pevnostní charakteristiku 
 v období plasticity. 

 
3. Nalezení metody a stanovení metodiky pro objektivní posouzení deformačních vlastností 

cementových směsí v oblasti plasticity tj. při vyjímání modelů z forem 
 
3. Vzájemné porovnání samotvrdnoucích cementových formovacích směsí s anorganickým 

samotvrdnoucím pojivovým systémem na bázi vodního skla vytvrzovaného estery, organickou 
samotvrdnoucí formovací směsí na bázi kyselý furan No-Bake, organickou samotvrdnoucí 
formovací směsí na bázi alkalické fenolické pryskyřice vytvrzované modifikovanými estery a 
pojivovým systémem rezol + CO2 z hlediska: 

- časového nárůstu pevností v tlaku 
- průběhu vývinu reakčního tepla 
- deformační schopnosti v období plasticity 
- ekonomického hlediska  



7 
 

3. SOUČASNÝ STAV - TEORETICKÁ ČÁST 
 
3.1 Cement, druhy cementů a jeho základní charakteristika 
 

Cement je práškové anorganické pojivo, vyráběné pálením minerálních surovin. Cement se 
řadí do skupiny hydraulických maltovin, které po počátečním zatuhnutí na vzduchu tuhnou a 
tvrdnou  
na vzduchu i pod vodou. 

Základními surovinami pro výrobu cementu jsou většinou vápence, silně vápenaté jíly 
(obsahující uhličitan vápenatý a hydraulické činitele) a křemenné písky [3]. 

Cementová pojiva vycházejí ze tří základních druhů cementů: portlandský cement, 
struskoportlandský cement a hlinitanový cement. 
 
Přednosti cementových formovacích směsí [4] 

 
- nevyžadují sušení 
- vyžadují nižší energii pěchování ve srovnání s jílovými pojivy 
- nízká cena 
- není potřeba používání složitých kovových výztuh 
- malý sklon k vadám z napětí u rozsáhlých ploch 
- dobré pracovní podmínky a bezproblémové deponování odpadních písků 

 
Nedostatky cementových formovacích směsí [4] 

 
- obtíže při vyjímání modelů po dlouhodobém cyklu vytvrzování formy 
- dlouhá doba vytvrzování 
- formovací směs má sníženou rozpadavost 
- náklady při vytloukání odlitků z forem a čištění jsou vyšší 

 
Zlepšit rozpadavost lze do určité míry snížením obsahu vody (použít vodu 90÷100°C), 

přídavkem dextrosy (2 ÷ 3 %), melasy (3 ÷ 4 %), CaCl2 (0,5 ÷ 2 % na hm. cementu, profukováním 
CO2 1,3 ÷ 1,7 %) [3]. 

 
Význam a zastoupení vody v cementových formovacích směsích 

 
 Aby mohla cementová směs tuhnout, je nutno do ní přidat vodu. Obsah H2O v cementové 
směsi se zpravidla vyjadřuje tzv. vodním součinitelem. Je to poměr hmotnosti vody (mv) k hmotnosti cementu (mc):   

vodní součinitel = mv / mc.  
 Platí, že s rostoucí hodnotou vodního součinitele klesá pevnost směsi a zkracuje se jeho 
životnost (Zákon vodního součinitele). 
 Vodní součinitel rozhoduje o formovatelnosti, zpracovatelnosti i pevnosti směsí. Přítomnost 
H2O je v této směsi primárně nutná, avšak pevnost směsi v závislosti na obsahu H2O  
má charakteristický průběh s výrazným lokálním extrémem – maximem (viz. obr. 1) [3, 4]. 
 



8 
 

1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400

0 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

Pev
nos

t v 
tlak

u [k
Pa]

     
   .

Vodní součinitel  
Obr. 1 Závislost vodního součinitele na pevnost a zpracovatelnost cementové formovací směsi [5] 

Maxima pevnosti je sice dosaženo pro hodnoty 0,35 – 0,45, tato směs je však příliš suchá  
a špatně zpracovatelná. Z tohoto důvodu se za optimální hodnoty vodního součinitele považuje  
0,7 – 0,9. Při těchto poměrech probíhá vytvrzování pomalu. Pro urychlení jsou používány vysoko-
pevné rychlotvrdnoucí portlandské cementy. Snížením vodního součinitele mají cementové směsi 
vyšší pevnost a trvanlivost. Vyšší hodnoty vedou k lepení směsi na modelové zařízení. 

 
3.1.1 Rozdělení cementů 

 
Základní charakteristika, rozdělení cementů do pevnostních tříd a jejich složení je 

specifikováno v ČSN EN 197- 1 [3]. Jsou to cementy pro obecné použití a rozdělují se na pět 
hlavních druhů: 

I.  portlandský cement 
II.  portlandský cement směsný 
III.  vysokopecní cement 
IV.  pucolánový cement 
V.  směsný cement 

 
Kromě těchto běžně vyráběných cementů se používají také speciální cementy s vysokými 

počátečními pevnostmi. Patří sem především:  cement obsahující kalcium-sulfoalumináty  cement s vysokým obsahem alitu a vyšším měrným povrchem  vysoko-pevnostní cementové směsi označované jako HSC – High Strength 
Concrete  hlinitanový cement [4] 

 
Třídy cementů, dané jejich nejnižší 28 denní pevností v tlaku, zavádí nová norma rovněž 

odlišně od dosavadních a to v řadě 32,5; 42,5 a 52,5, kterou národní dodatek rozšiřuje o nejnižší 
třídu 22,5. S výjimkou této nejnižší třídy se zavádí pro všechny ostatní ještě další označení  
R (Rapid), pro cementy s vyššími počátečními pevnostmi [6]. 

 



9 
 

3.1.2 Přísady v cementových směsích 
 

Jakmile forma dosáhne manipulační pevnosti, je potřeba vyjmout model. Při vyjímání modelu 
velmi často dochází k poškození formy. Cementové formovací materiály jsou k těmto špatným 
technologickým vlastnostem velmi náchylné, proto je na místě přidávat ještě přísady, které by 
zlepšily vaznost směsi, snížily její křehkost, zvýšily houževnatost a odolnost proti otěru. 
Dávkování přísad se pohybuje od 0,1 do 2% (max. 5%) z hmotnosti cementu. 

 
Jedním z nejdůležitějších problémů u cementových formovacích směsí je jejich dlouhá doba 

vytvrzování. Z tohoto důvodu je nutné do formovací směsi přidávat přísady, které urychlí 
vytvrzování směsi. Přísady jsou látky, které ovlivňují buď po chemické anebo po fyzikální stránce 
vlastnosti směsi [7]. 

 
Rychlost lze regulovat urychlovači nebo zpomalovači. Normované cementy jsou většinou 

pomalu tuhnoucí, což nám ve slévárenství nevyhovuje. Proto užíváme cementy rychle tuhnoucí, 
čehož docílíme přidáním potřebných urychlovačů. 
Nejpoužívanější přísady jsou:  plastifikační  provzdušňující  zpomalující tuhnutí a tvrdnutí  urychlující tuhnutí a tvrdnutí  těsnící [7] 
3.2 Hydratace cementu 
 

Přidáním vody k cementu vzniká cementová kaše, která tuhnutím a tvrdnutím vytváří novou 
pevnou prostorovou strukturu, stmelující zrna ostřiva. Tento proces se nazývá hydratace cementu 
[11]. 
 

Pro vlastní hydrataci cementu je zapotřebí takové množství vody, které bude chemicky vázáno 
s petrografickými složkami cementu. Toto množství závisí na složení cementu a na jemnosti jeho 
mletí a bývá asi 19 % až 21 % z hmotnosti cementu. S tímto teoretickým množstvím vody je však 
cementová směs prakticky nezpracovatelná, protože je příliš suchá a rovněž nelze zabránit 
částečnému odpařování vody při přípravě, takže by proces hydratace nemohl proběhnout úplně. 
Proto je celkové množství vody vždy vyšší. [11]. Spotřeba činí cca 23 -25 % z hmotnosti cementu 
[9, 13]. 

U portlandského cementu je proces hydratace znázorněn na obr. 2. Hlinitanový cement  
se chová obdobně – rozdílný je počátek hydratace, rychlost, doba i teplota vrcholu reakce). 
Kalorimetrická metoda nám pomůže předpovědět, kdy dochází k počátku tuhnutí a jak rychle 
tuhne pojivový systém směsí. 
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 Obr. 2 Znázornění procesu hydratace portlandského cementu [1] 
 
3.3 Vývin hydratačního tepla 
 

Hydratační teplo je tepelným projevem hydratace cementu a uvolňuje se s rozdílnou 
intenzitou.  

Vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí a tvrdnutí cementu se měří kalorimetrickými 
metodami, a to za teplot prostředí udržovaných na stejné výši. Hydratační teplo se početně 
vyjadřuje v kJ/kg. V praxi se používá metoda určování tepelného průběhu hydratace. Její princip 
spočívá v tom, že se po určitou dobu v určitých časových intervalech měří teplota tuhnoucí  
a tvrdnoucí kaše vložené do kalorimetru. Graficky se zaznamenává časový průběh teplot [16]. 
 

O hydratačním teple můžeme hovořit jako o reakčním teple. Reakční teplo je množství tepla, 
které systém při reakci vymění s okolím. Většina reakcí probíhá za stálého tlaku, proto můžeme 
charakterizovat příslušné zabarvení reakce změnou entalpie ΔH [J.g-1]. Základem pro výpočty 
reakčních tepel je Hessův zákon [13, 17]. 
 

Hydratační teplo portlandských cementů, které představuje zbytkovou energii jako důsledek 
zániku starých a vzniku nových chemických vazeb, můžeme tedy charakterizovat změnou entalpie 
ΔH [J.g-1]. 

 
Hydratační teplo portlandských cementů lze vypočítat z Tianovy kalorimetrické rovnice [18]: 

 
(dQ / dt) = W (dTc / dt) + K (Tc – Ts) [J.g-1.s-1]     (1) 

Kde: 
Tc ..................teplota kalorimetrické nádoby (bloku) [°C] 
Ts ..................teplota obalu kalorimetru [°C] 
W ..................tepelná kapacita kalorimetrické nádoby (W = m . c) [J.K-1] 
c ....................měrná tepelná kapacita [J.g-1.K-1] 
m ...................hmotnost vzorku [g] 
dTc / dt .........přírůstek (změna) teploty kalorimetrické nádoby v závislosti na čase 
K ...................součinitel přestupu tepla mezi kalorimetrickou nádobou a obalem kalorimetru 
K (Tc – Ts) ....množství tepla odvedeného z kalorimetrické nádoby do obalu kalorimetru a do okolí 
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Podle této kalorimetrické rovnice lze kalorimetry dělit na [18]: 
  Isoperibolický kalorimetr, kde: Ts = konst; Tc se mění  Adiabatický kalorimetr, kde: Ts = Tc; Ts a Tc ≠ konstantní  Izotermický kalorimetr, kde: Ts = Tc = konstantní  Kalorimetr s konstantním tokem tepla, kde: Q = konstantní; Tc – Ts = konstantní 
 
Isoperibolický kalorimetr 
 

Pro sledování tuhnutí samotvrdnoucích směsí je možné použít metody kalorimetrické. Jsou to 
metody nepřímé, kdy neměříme žádné mechanické vlastnosti, ale sledujeme vnější projev směsi. 
Pro tuhnutí ST směsi je charakteristický vývin hydratačního tepla, který sledujeme a na základě 
závislosti čas – teplota usuzujeme, jaký bude průběh jejího tuhnutí. 

 
Kalorimetrická metoda může pomoci předpovědět, kdy dochází k počátku tuhnutí a jak rychle 

tuhne pojivový systém směsí. 
Kalorimetrická měření posuzují kvalitu zkoušené cementové směsi a také studují vliv různých 

přísad – plastifikátorů, urychlovačů atd.  
 
3.4 Deformační chování cementu 
 

Z hlediska technologického lze vytvrzovací proces samotvrdnoucích směsí všech druhů 
rozdělit do tří etap [19]:  
  
I. období zpracovatelnosti, kdy je možno směs zpracovávat prakticky bez ztráty pevnosti 
(inkubační doba). 
II. období vytvrzování, kdy směs přechází ze stavu sypkého do stavu tuhého, toto období je často 
nazývané jako období plasticity 
III. období dotvrzování, kdy pevnost směsi pomalu vzrůstá až na konečnou hodnotu. 

 Obr. 3 Průběh vytvrzování samotvrdnoucích směsí [19] 
 

Technologicky je velmi důležitá druhá etapa, kdy každý typ samotvrdnoucí směsi přechází  
ze stavu sypkého do stavu pevného a směs se tedy nachází v období plasticity. Je to období mezi 
okamžikem, kdy končí zpracovatelnost a okamžikem, kdy lze i složitá jádra či formy rozebírat. 
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Z ekonomického i technologického hlediska je výhodné, aby doba plasticity byla co nejkratší. 
Na druhé straně však malá schopnost deformace formovací směsi pod napětím způsobuje 
problémy při rozebírání forem a jader. Dostatečná schopnost deformace formovací směsi pod 
napětím bez jejího porušení umožňuje formovat složité odlitky, bez nebezpečí porušení forem při 
jejich rozebírání příliš brzy, dochází k jejich deformaci [3]. 

 
Při nižším vodním součiniteli je malá plastičnost. Počáteční tuhnutí směsi začíná v době 

kolem 60 až 180 minut po přípravě. Aby byla směs dobře plastická, zvyšuje se vodní součinitel na 
hodnotu 0,8 až 1,0 [3].  

Popis deformačních vlastností samotvrdnoucích formovacích směsí je u většiny autorů 
nejednotný. Používají se termíny plastičnost, plasticita, plastický stav, období plasticity [2]. 
 

V souvislosti s obdobím plastičnosti ST směsí se vyskytují dva závažné problémy: 
1. Zatím není k dispozici metoda, která by umožnila stanovení okamžiku rozebírání jader. 
2. Vyskytující se dlouhá doba plastičnosti způsobuje deformace rozebraných jader či forem [19]. 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
4.1 Experiment I 
V této experimentální části byly řešeny tyto dílčí cíle práce: 
1. Návrh a ověření vhodné metody pro rychlé posouzení praktických užitných vlastností 

cementových směsí určených pro výrobu forem a jader v období plasticity (tj. časový interval 
vhodný pro rozebírání hotových forem). Tato metoda bude moci doplnit nebo nahradit 
současné zdlouhavé měření nárůstu pevností směsí v čase tzv. pevnostní charakteristiku. 

.  
2. Využití metody plánování experimentů DOE pro posouzení vlivu jednotlivých složek 

cementového pojivového systému na vývin hydratačního tepla a pevnostní charakteristiku v 
období plasticity. 
 

4.1.2 Metody použité v experimentu I 
 Kalorimetrická metoda - měření vývinu hydratačního tepla v 16ti místném isoperibolickém 
kalorimetru  

 Metoda měření pevnosti formovacích směsí na universálním přístroji LRU-D (firma 
Multiserw Morek) řízeným programem LabVIEW 8,6 a doplněným o měřící čidlo (firma 
Mitutoyo). Tento přístroj může měřit pevnosti v rozsahu 0 – 2 MPa. Od každé namíchané směsi 
byly zkoušeny 3 vzorky. Byla měřena pevnost v tlaku. Rozptyl pevností v rozsahu ± 5%. 

 4.1.3 Využití plánování experimentů DOE  
 
 V důsledku získání velkého počtu dat z pevnostního přístroje tj. 272*3 = 816 měření a tím 
ztížená možnost objektivního vyhodnocení měření, bylo pro posouzení vzájemného vlivu 
jednotlivých komponent pojivového systému na vývin hydratačního tepla a pevnostní 
charakteristiku v období plasticity použito metod plánování experimentů DOE. 
 

Pro hledání vlivů jednotlivých komponent směsí bylo použito plánování experimentů DOE 
(Design od Experiment) v programu Minitab 17. Experiment byl naplánován pro 3 faktory ve 2 
úrovních, přičemž faktor množství urychlující přísady zpracovával postupně samostatně 3 druhy 
přísad, což znamená vytvoření 3 samostatných plánů experimentu viz tab. 1, 2 a 3. Konstanty 
měření jsou ostřivo SH32 a hlinitanový cement Secar s71. 

 
Tab. 1 Návrh experimentu s urychlující přísadou CaCl2- 3 faktory ve 2 úrovních 

Faktor Úroveň 1 (%) Úroveň 2 (%) 
Množství plastifikační přísady - dextrin 0,5 3 
Množství urychlující přísady CaCl2  3,5 5 
Množství vody 4 9 

 Tab. 2 Návrh experimentu s urychlující přísadou NaOH- 3 faktory ve 2 úrovních 
Faktor Úroveň 1 (%) Úroveň 2 (%) 
Množství plastifikační přísady - dextrin 0,5 3 
Množství urychlující přísady NaOH 3,5 5 
Množství vody 4 9 
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Tab. 3 Návrh experimentu s urychlující přísadou Li2CO3- 3 faktory ve 2 úrovních 
Faktor Úroveň 1 (%) Úroveň 2 (%) 

Množství plastifikační přísady - dextrin 0,5 3 
Množství urychlující přísady Li2CO3  2 5 
Množství vody 4 9 

 
Experiment byl naplánován tak, aby popsal vliv jednotlivých faktorů na pevnost po 1 hod. 

vytvrzování a výši kalorimetrické teploty po 1 hod. vytvrzování.  
 

4.1.4 Výsledky měření a jejich diskuze  
4.1.4.1 Návrh a ověření vhodné metody pro rychlé posouzení praktických užitných 
vlastností cementových směsí určených pro výrobu forem a jader v období plasticity 
 
Pro experiment bylo navrženo a proměřeno celkem 272 kombinací složení cementových 

směsí. U každé směsi bylo současně provedeno měření pevností v tlaku a kalorimetrické měření  
na isoperibolickém kalorimetru dle metodiky uvedené viz výše. Každé měření bylo provedeno 3x. 
Z měření byl vypočítán aritmetický průměr. Rozptyl měření byl v rozmezí ± 5%. U směsí se 
měřila pevnost v tlaku po 1 a 24 hodinách. Způsob vyhodnocení pevnosti v tlaku vycházel 
z praktického předpokladu tj. tlaku na produktivitu výroby forem, tzn. aby doba rozebírání 
hotových forem nepřesáhla 1 hodinu. Jako minimální manipulační pevnost forem v tlaku byla 
stanovena hodnota 250 kPa, která odpovídá požadavkům ze slévárenské výroby středně těžkých 
forem. Dále se předpokládá, že pevnosti zkušebních směsí dále porostou. Pro ověření tohoto 
předpokladu se měří tzv. konečné pevnosti po 24 hodinách vytvrzování.  

 
V průběhu experimentů bylo zjištěno, že granulometrie ostřiva má vliv na nárůst počátečních 

pevností. Čím je zrno ostřiva jemnější, tím jsou při zachování stejného složení směsi velmi nízké 
počáteční pevnosti, které nesplňují kritérium minimální pevnosti po 1 hodině – 250 kPa.  
Pro zachování pevností by bylo nutné zvýšit dávkování jednotlivých komponent pojivového 
systému, především cementu, vody a přísady pro urychlení vytvrzování,. Proto bylo z experimentů 
odstraněno jemné ostřivo z lokality Šajdikové Humence SH 34, velikost středního zrna 0,23 mm, 
vhodné pro výrobu menších odlitků. V dalších experimentech bylo použito pouze ostřivo SH 32, 
velikost středního zrna 0,36 mm. Toto ostřivo je vhodné pro výrobu středních a větších odlitků, 
přibližně od hmotnosti 1 tuny. 

 
V experimentech I byly použity portlandské a hlinitanové cementy. Pro portlandské cementy 

byl použit nižší vodní součinitel tj. v rozmezí 0,4 - 0,6 tak, aby směs nebyla příliš mokrá  
a nezpomalovala tuhnutí. Pro hlinitanové cementy bylo nutné z důvodu vhodné konzistence směsi 
použít vyšší vodní součinitel až 0,9. Základní kritérium pevnosti po 1 hod. - 250 kPa v tlaku se  
u použití portlandských cementů a kombinací přísad pro urychlení tvrdnutí a vodního součinitele 
nepodařilo splnit. Zvýšené pevnosti v tlaku byly patrné až po 24 hodinách, proto se práce dále 
věnovala hlinitanovým cementům, které jsou reaktivnější a dosahují vyšších počátečních pevností. 

 
Portlandské cementy obsahují větší množství sádrovce, než hlinitanové cementy. Sádrovec 

zpomaluje tuhnutí, proto je pravděpodobné, že z tohoto důvodu byly u směsí s portlandským 
cementem naměřeny nedostačující hodnoty pevností. Portlandský cement bude pravděpodobně 
vhodnější pro výrobu velkých forem a požadavkem delší zpracovatelnosti směsi a dobou 
rozebírání hotových forem po 2 a více hodinách. 

 
Kritérium minimální pevnosti v tlaku po 1 hodině vytvrzování - 250 kPa splnilo 54 směsí. 
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Tyto směsi jsou uvedeny v samostatné tabulce 4. Jak už bylo uvedeno výše, požadavek na 
minimální pevnost v období plasticity splnily pouze směsi s hlinitanovým cementem s51 a s71, 
které jsou reaktivnější než portlandské cementy. 

 
Na pevnost v tlaku má vliv druh cementu, záleží ale na dalším složení komponent ve směsi.  

Z tabulky 4 je patrné, že hlinitanový cement s71 v kombinaci s urychlující přísadou CaCl2 dosahuje vyšších pevností než cement s 51. Oproti tomu s urychlující přísadou Li2CO3 vyšších 
pevností dosahuje cement s 51. U urychlující přísady NaOH jsou pevnosti podobné u obou druhů 
hlinitanových cementů. 

 
Vliv plastifikační přísady na pevnost v tlaku je z tabulky 4 vidět. V experimentu bylo 

dávkování plastifikační přísady 0,5; 1,25 a 3 %. Nejvyšších pevností dosahovaly směsi  
s dávkováním plastifikační přísady 1,25 %. Vyšších pevností bylo u směsí s dávkováním  
0,5 plastifikační přísady, oproti 3 % dávkování. 

 
Množství vody také ovlivňuje pevnost v tlaku. Z 54 směsí, které splnily kritérium minimální 

pevnosti v tlaku, 21 směsí bylo s dávkováním vody 6,5 %. 18 směsí s dávkováním 4 % vody  
a 15 směsí s dávkováním 9 %. Nejvyšších pevností bylo dosaženo při dávkování 6,5 %  
s urychlujícími přísadami Li2CO3 a NaOH. Nízkých pevností v tlaku bylo dosaženo při dávkování 
vody 4 %.  

 
Urychlující přísada CaCl2 splňovala kritérium minimální pevnosti v tlaku po 1 hodině 

vytvrzování pouze v kombinaci dávkování 4 % vody. Při vyšším dávkování vody byly pevnosti  
v tlaku hodně nízké do 100 kPa. Při složení směsi např. 1,25 % plastifikační přísady a 4 % vody 
pevnost s množstvím urychlující přísady vzrůstá. Při dávkování 2 % je pevnost 65,5 kPa (směs  
č. 29), při dávkování 3,5 % je pevnost 120 kPa (směs č. 38) a při dávkování 5 % je pevnost v tlaku 
386,4 kPa (směs č. 47). U urychlující přísady CaCl2 je patrné, že s vyšším dávkováním 
komponenty pevnost v tlaku roste. 

 
Urychlující přísada Li2CO3 splňovala kritérium minimální pevnosti v tlaku už při dávkování  

2 %. Ostatní plastifikační přísady (CaCl2 a NaOH) při dávkování 2 % dosahovaly pevností v tlaku 
po 1 hodině tuhnutí do 60 kPa. Nejvyšších pevností urychlující přísada Li2CO3 dosahovala  
při dávkování vody 6,5 %, 1,25 % plastifikační přísady. Např. v tomto složení (6,5 % vody, 1,25 % 
dextrinu) při změně množství Li2CO3 je vidět vliv množství na pevnost v tlaku. Při dávkování 2 % 
dosahovala směs pevnosti 440,7 kPa (směs č. 223), při dávkování 3,5 % Li2CO3 dosahovala směs 
pevnosti v tlaku 1220 kPa (směs č. 232) a při dávkování 5 % dosahovala směs pevnosti 850 kPa 
(směs č. 241). Při vyšším dávkování urychlující přísady Li2CO3 pevnosti v tlaku klesají, směs se 
jeví jako "ztrhaná". 

 
Urychlující přísada NaOH splňoval kritérium minimální pevnosti pouze při dávkování 3,5 %  

a 5 %. Při dávkování 2 % NaOH se pevnosti v tlaku po 1 hodině tuhnutí pohybovaly v rozmezí od 
24 kPa do 128 kPa. Vyšších pevností bylo naměřeno při dávkování 5 % NaOH. Např. u směsi s 6,5 
% vody a 1,25 % plastifikační přísady byly naměřeny pevnosti v tlaku 49,4 kPa (směs č. 114) 
 s dávkováním 2 % NaOH, 402,6 kPa (směs č. 123) s dávkováním 3,5 % NaOH a 385,3 kPa (směs 
č. 132) při dávkování 5 %. Při dávkování vody 9 % a 1,25 % plastifikační přísady pevnosti  
po 1 hodině byly 28,7 kPa (směs č. 117) při dávkování 2 %, pevnost v tlaku 208,5 kPa (směs č. 
126) při dávkování 3,5 % a pevnost v tlaku 398,7 kPa (směs č. 135) při dávkování 5 %. 

 
Na pevnost v tlaku po 1 hodině tuhnutí mají vliv všechny komponenty ve směsi i jejich 

množství. Nejvyšších naměřených pevností (1220 kPa), z 54 směsí splňujících kritérium 
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minimální pevnosti v tlaku 250 kPa po 1 hodině vytvrzování, dosahovala směs s hlinitanovým 
cementem s51 (směs č. 232) v kombinaci s 1,25 % dextrinu a 3,5 % urychlující přísady Li2CO3 s 
605 % vody. Stejná kombinace a množství komponent i množství vody s hlinitanovým cementem 
s71 (směs č. 205) dosahovala směs po jedné hodině 490kPa. 

Nejnižší hodnotu pevnosti 253,9 kPa dosahovala směs hlinitanového cementu s71 (směs č. 
103) v kombinaci s 3 % dextrinu, 5 % urychlující přísady NaOH a 4 % vody. Přičemž ve stejné 
kombinaci a množství dextrinu, urychlující přísady NaOH i stejném množství vody směs  
s cementem s51 (směs č. 130) dosahovala polovičních pevností 129,5 kPa.  

 
Z analýzy měření všech 272 směsí byla zjištěna přímá souvislost mezi vývinem reakčního 

tepla vyjádřeného teplotou a intenzitou nárůstu počátečních pevností směsí (reaktivity směsi). Čím 
je počáteční teplota buď maximální nebo měřená za 1 hodinu vytvrzování vyšší, tím by měla být 
směs reaktivnější a zpravidla má vysoké počáteční pevnosti. Směsi, které nejsou uvedeny v tabulce 
6 měly hodnoty Tmax a T1 zpravidla nižší než ty které splňovaly požadavek na minimální pevnost  
po 1 hod.-250 kPa pevnosti v tlaku.   

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty pro obě teploty tj. Tmax a T1, v dalším experimentálním 
postupu se zpracovávají už jen hodnoty T1 odpovídající 1 hodině vytvrzování. 

 
Z tabulky 4 vyšších teplot T1 dosahovaly směsi s hlinitanovým cementem Secar s51 oproti 

hlinitanovému cementu s71. Rozdíly teplot se pohybují v řádech desetin °C. Vliv druhu cementu  
na vývin reakčního tepla není značný. 

 
Vliv množství plastifikační přísady na vývin reakčního tepla je v závislosti na množství 

urychlující přísady. S vyšším dávkováním urychlující přísady vzrůstá teplota směsi po 1 hodině 
tuhnutí. Ve všech kombinacích dávkování plastifikační přísady (0,5; 1,25 a 3 %) teplota T1  po 1 hodině tuhnutí roste s vyšším dávkováním urychlující přísady.  

 
Množství vody vývin reakčního tepla ovlivňují opět v kombinaci přidaného množství 

urychlující přísady. Čím vyšší množství urychlující přísady, tím vzrůstá vývin reakčního tepla  
po 1 hodině tuhnutí. Nejvyšší teploty 39,1 °C dosahuje směs č. 135 s obsahem vody 9 %. Nejnižší 
teplotu 27,6 °C z vybraných 54 směsí, které splňovaly podmínku minimální pevnosti po 1 hodině 
tuhnutí, dosahovala směs s č. 67 s množstvím vody 4 %.  

 
Směsi s urychlující přísadou CaCl2 dosahovaly vyšších teplot s dávkováním vody 4 %.  

Při dávkování vody 6,5 % a 9 % byla hodnota teploty směsi v rozmezí 22 - 27 °C s pevnostmi  
do 50 kPa.  

 
Urychlující přísada Li2CO3 při dávkování 2 % dosahovala teplot od 33,5 °C do 37 °C.  

Při dávkování 3,5 % je rozhraní teplot od 31,2 °C do 36,2 °C a při dávkování 5% je teplota  
od 30,7 °C do 36,9 °C. Tedy s vyšším dávkování se teplota směsi snižuje a vývin reakčního tepla 
je nižší. 

 
Urychlující přísada NaOH dosahovala vyšších teplot jen při dávkování 3,5 % a 5 %.  

Při dávkování 2 % NaOH se teploty pohybovaly v rozmezí 22 °C do 27 °C s pevnostmi do 135 
kPa. Tyto směsi mají nízké pevnosti po 1 hodině tuhnutí při nízkém vývinu reakčního tepla.  
Při dávkování 3,5 % NaOH se teploty pohybovaly v rozmezí 28,1 °C - 35,2 °C. Při dávkování 5 % 
NaOH byly teploty v rozmezí 31,5 °C - 39,1 °C. U přísady NaOH je vývin reakčního tepla se 
vzrůstajícím množstvím komponenty vyšší než je tomu u přísady Li2CO3.  

Nejvyšší teplota směsi (směs č. 135) 39,8 °C byla změřena u směsi s hlinitanovým cementem 
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s71, 1,25 % dextrinu, 5 % urychlovače tuhnutí NaOH a 9 % vody. Nejnižší teplota směsi 27,6 °C 
byla naměřena u směsi s hlinitanovým cementem s71, 3 % dextrinu, 3,5 % urychlující přísady 
CaCl2 a 4 % vody (směs č. 67). Teploty po 1 hodině tuhnutí jsou v mnoha případech stejné jako 
nejvyšší vyvinutá teplota u jednotlivých směsi. Nejvyšší vyvinuté teploty v nejkratším čase, tj. 30 
minut od umíchání, je směs č 234 s hlinitanovým cementem s51, 0,5 % plastifikační přísady, 3,5 % 
Li2CO3 a 9 % vody s pevností 285,1 kPa po hodině tuhnutí. 

 
Všechny směsi, které splňovaly podmínku minimální pevnosti v tlaku po 1 hodině tuhnutí 

min. 250 kPa mají teplotu vývinu reakčního tepla vyšší než 27, 5 °C. U 272 laboratorně měřených 
směsí s nízkou pevností v tlaku po 1 hodině (do 250 kPa) byl vývin reakčního tepla do 27 °C. 
Kalorimetrickou metodou isoperibolického kalorimetru lze účinně a rychle posoudit vhodnost 
jednotlivých komponent cementových formovacích směsí.  

 
V důsledku získání velkého počtu dat z pevnostního přístroje tj. 272*3 = 816 měření a tím 

ztížená možnost objektivního vyhodnocení měření, bylo pro posouzení vzájemného vlivu 
jednotlivých komponent pojivového systému na vývin hydratačního tepla a pevnostní 
charakteristiku v období plasticity použito metod plánování experimentů DOE. 
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Tab. 4 Složení cementových samotvrdnoucích směsí, které splňují požadavek minimální pevnosti v tlaku 
250 kPa po 1 hodině vytvrzování doplněné o hodnoty odečtené z kalorimetrické křivky: T1 teplota směsi 
po1 hodině vytvrzování, Tmax – maximální teplota směsi, tmax – čas vytvrzování při dosažení maximální 
teploty směsi.   

název dávkování název dávkování  T1 Tmax tmax [h:min]
135 SH 32 S 51 dextrin 1,25% NaOH 5% 9% 398,7 39,1 40,2 1:10
105 SH 32 S 71 dextrin 1,25% NaOH 5% 6,50% 399,3 39 39,6 1:26
108 SH 32 S 71 dextrin 1,25% NaOH 5% 9% 283 37,5 39,8 1:50
46 SH 32 S 51 dextrin 0,50% CaCl2 5% 4% 456,8 37,3 37,3 1:00
107 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 5% 9% 456,6 37,2 38 1:26
196 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 6,50% 930 37 37 1:00
241 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 6,50% 850 36,9 37,8 0:40
133 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 5% 6,50% 670,3 36,7 38,4 1:30
131 SH 32 S 51 dextrin 0,50% NaOH 5% 6,50% 383,6 36,6 36,9 0:55
134 SH 32 S 51 dextrin 0,50% NaOH 5% 9% 597,7 36,6 36,6 1:00
47 SH 32 S 51 dextrin 1,25% CaCl2 5% 4% 386,4 36,4 36,4 1:00
244 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 9% 665 36,3 36,9 0:40
231 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 3,50% 6,50% 337 36,2 36,6 0:40
122 SH 32 S 51 dextrin 0,50% NaOH 3,50% 6,50% 350,5 35,2 36,6 1:40
132 SH 32 S 51 dextrin 1,25% NaOH 5% 6,50% 385,3 35,2 37,1 1:20
222 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 6,50% 850 35,1 35,1 1:00
232 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 6,50% 1220 34,7 34,7 1:00
195 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 6,50% 316,2 34,5 34,5 1:00
235 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 9% 654,5 34,5 34,7 0:40
104 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 5% 6,50% 471,4 34,4 34,4 1:00
199 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 9% 566,1 34,1 35,4 1:40
208 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 9% 498 34 34,2 0:40
192 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 4% 503,7 33,9 34,2 0:40
193 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 4% 506,2 33,9 35,5 1:20
198 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 9% 324 33,8 34 1:20
202 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 4% 564,6 33,7 33,7 1:01
217 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 9% 340,4 33,6 33,9 0:45
223 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 6,50% 440,7 33,5 37,2 1:40
225 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 9% 462,5 33,5 34,8 1:30
136 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 5% 9% 432,5 33,2 38,3 1:40
205 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 6,50% 490 33,2 33,2 1:00
238 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 4% 589,6 33,1 33,1 1:00
92 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 3,50% 4% 264,2 33 33 0:40
103 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 5% 4% 253,9 33 33 1:00
95 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 3,50% 6,50% 291 32,8 37,6 2:15
211 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 4% 332,1 32,6 33,8 0:30
207 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 3,50% 9% 255,4 32,2 32,3 0:30
214 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 6,50% 579,9 32 32,6 0:40
106 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 5% 6,50% 615,9 31,6 35,2 2:50
229 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 4% 590,1 31,6 31,6 1:00
234 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 3,50% 9% 285,1 31,6 31,8 0:30
109 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 5% 9% 341,1 31,5 38,2 3:20
239 SH 32 S 51 dextrin 3% Li2CO3 5% 4% 284,3 31,5 34,8 1:40
203 SH 32 S 71 dextrin 3% Li2CO3 3,50% 4% 320,5 31,2 32,3 1:20
121 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 3,50% 4% 474,5 31 31,2 1:50
39 SH 32 S 51 dextrin 3% CaCl2 3,50% 4% 283,9 30,8 31,04 0:43
215 SH 32 S 71 dextrin 3% Li2CO3 5% 6,50% 304,5 30,7 35,1 1:50
76 SH 32 S 71 dextrin 3% CaCl2 5% 4% 563 29,5 29,5 1:00
94 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 3,50% 4% 301,8 29,4 31 3:10
75 SH 32 S 71 dextrin 1,25% CaCl2 5% 4% 670,6 29,3 29,3 1:00
123 SH 32 S 51 dextrin 1,25% NaOH 3,50% 6,50% 402,6 29,3 37,6 1:50
124 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 3,50% 6,50% 500,7 29,3 37,6 2:50
97 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 3,50% 6,50% 300,8 28,1 33,2 5:50
67 SH 32 S 71 dextrin 3% CaCl2 3,50% 4% 304,7 27,6 28,1 0:32

KalorimetrUrychlující přísada Voda
Pevnost v 

tlaku v čase t1 
[kPa]

Číslo 
vzorku Ostřivo Cement Plastifikační přísada

  
 



19 
 

4.1.4.2.Využití metody plánování experimentů DOE pro posouzení vlivu jednotlivých 
složek cementového pojivového systému na vývin hydratačního tepla a pevnostní 
charakteristiku v období plasticity 
 
Pro posouzení vzájemného vlivu jednotlivých komponent pojivového systému na vývin 

hydratačního tepla a pevnostní charakteristiku v období plasticity použito metod plánování 
experimentů DOE. Konstantní komponenty pojivového systému bylo ostřivo SH32 a hlinitanový 
cement Secar s71. Obdobný experiment může být provedený i pro hlinitanový cement Secar s51, 
který je ve srovnání s s71 méně reaktivní, ale lze očekávat podobné závislosti jako u cementu s71.   

 
4.1.4.2.1.Urychlující přísada CaCl2 

 
Paretův diagram významnosti faktorů (obr. 4), z kterého vyplývá že na pevnost v tlaku  

po 1 hodině mají vliv všechny tři faktory - množství vody, množství urychlující přísady, množství 
plastifikační přísady tak i jejich vzájemné kombinace. Největší vliv má množství vody. 

 

Term

AC
BC

C
ABC

B
AB

A

20151 050

A Dávkování vodyB Dávkování dextrinu (plastifik.)
C Dávkování urych. tuh. CaCl2

Factor Name

Standardized Effect

2,12

Pareto Chart of the Standardized Effects(response is Pevnost v tlaku po 1  hod.; α = 0,05)

 Obr. 4 Paretův diagram 
 

Pro určení pevnosti v tlaku po 1 hodině tuhnutí pomocí kalorimetrické teploty je nutné položit 
grafy na obr. 5 vedle sebe pro posouzení.  
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 Obr. 5 Porovnání grafů pro pevnost v tlaku a kalorimetrickou teplotu po 1 hodině tuhnutí 
 
V praxi pokud bude požadována pevnost v tlaku po 1 hodině tuhnutí v rozmezí 300 - 400 kPa, 

dávkování vody bude 4 %, 2,5 % plastifikační přísady a urychlující přísady 4,25 %. Z grafu  
pro kalorimetrickou teplotu budu vědět, že při výše zmíněném složení, bude teplota směsi v 
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rozmezí 28 - 28,5 °C. 
 

4.1.4.2.2.Urychlující přísada NaOH 
 
Paretův diagram významnosti faktorů (obr. 6), z kterého vyplývá že na pevnost v tlaku  

po 1 hodině mají největší vliv kombinace množství vody a urychlující přísady NaOH. Dalším 
významným faktorem je dávkování urychlující přísady a pak kombinace dávkování vody  
a plastifikační přísady a kombinace všech tří faktorů. 
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Factor Name

Standardized Effect
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Pareto Chart of the Standardized Effects(response is Pevnost v tlaku po 1  hod.; α = 0,05)

 Obr. 6 Paretův diagram 
Pro určení pevnosti v tlaku po 1 hodině tuhnutí pomocí kalorimetrické teploty je nutné položit 

grafy na obr. 7 vedle sebe pro posouzení.  
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 Obr. 7 Porovnání grafů pro pevnost v tlaku a kalorimetrickou teplotu po 1 hodině tuhnutí 
 
Na obr. 7 je patrné, že v této kombinaci má urychlující přísada vliv na pevnost v tlaku.  

Pro lépe použitelný model bylo nutné hodnotu urychlující přísady snížit z 4,25 % na 3,5 %.  
Na obr. 8 je lépe použitelný model.  
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 Obr. 8 Porovnání grafů pro pevnost v tlaku a kalorimetrickou teplotu po 1 hodině tuhnutí, při 
dávkování NaOH 3,5 % 

 
V praxi pokud bude požadována pevnost v tlaku po 1 hodině tuhnutí v rozmezí 250 - 300 kPa, 

dávkování vody bude 5 %, 2 % plastifikační přísady a urychlující přísady 3,5 %. Z grafu  
pro kalorimetrickou teplotu budu vědět, že při výše zmíněném složení, bude teplota směsi v 
rozmezí 30,4 - 31,2 °C. 

 
4.1.4.2.3.Urychlující přísada Li2CO3 

 
Paretův diagram významnosti faktorů (obr. 9), z kterého vyplývá že na pevnost v tlaku  

po 1 hodině mají vliv všechny tři faktory - množství vody, množství urychlující přísady, množství 
plastifikační přísady tak i jejich vzájemné kombinace. Největší vliv má kombinace dávkování 
plastifikační a urychlující přísady. 
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A Dávkování vodyB Dávkování dextrinu (plastifik.)
C Dávkování urych. tuh. LiCO3

Factor Name

Standardized Effect

2,1 2

Pareto Chart of the Standardized Effects(response is Pevnost v tlaku po 1  hod.; α = 0,05)

 Obr. 9 Paretův diagram 
 

Pro určení pevnosti v tlaku po 1 hodině tuhnutí pomocí kalorimetrické teploty je nutné položit 
grafy na obr. 10 vedle sebe pro posouzení.  
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 Obr. 10 Porovnání grafů pro pevnost v tlaku a kalorimetrickou teplotu po 1 hodině tuhnutí 
 
V praxi pokud bude požadována pevnost v tlaku po 1 hodině tuhnutí v rozmezí 220 - 270 kPa, 

dávkování vody bude 5 %, 1 % plastifikační přísady a urychlující přísady 3,5 %. Z grafu  
pro kalorimetrickou teplotu budu vědět, že při výše zmíněném složení, bude teplota směsi v 
rozmezí 31 - 32 °C. 

 
4.1.5 Závěr experimentu I  

 Cílem experimentu I byl návrh a ověření vhodné metody pro rychlé posouzení praktických 
užitných vlastností cementových směsí určených pro výrobu forem a jader v období plasticity  
(tj. časový interval vhodný pro rozebírání hotových forem). Tato metoda měla doplnit nebo 
nahradit současné zdlouhavé měření nárůstu pevností směsí v čase tzv. pevnostní charakteristiku. 

 
Proces vytvrzování cementových formovacích směsí je doprovázen exotermickou chemickou 

reakcí. Z tohoto důvodu, jak prokázaly experimenty, je možné použít kalorimetrických metod, 
konkrétně v tomto případě kalorimetru isoperibolického.   

Jedná se o metodu nepřímou, kdy nejsou měřeny mechanické vlastnosti jako např. pevnosti  
v tlaku, ale sleduje se vnější projev směsi. Pro tuhnutí cementových směsi je v počátku i celém 
průběhu vytvrzování charakteristický vývin hydratačního reakčního tepla vyjádřený teplotou, který 
je možné sledovat v závislosti na čase a z jeho průběhu rychle určit počátek a konec tuhnutí 
systému, usuzovat na jeho reaktivitu tj. nárůst počátečních pevností bez nutnosti měření 
pevnostních vlastností. Ze sklonu křivky lze také posuzovat vliv jednotlivých přísad jako např. 
druhů cementů, přísad pro urychlení tuhnutí na užitné vlastnosti cementových směsí.     

 
Byla sestavena kombinovaná měřící jednotka, která sestávala z přístroje pro měření pevností  

v tlaku a 16ti místného isoperibolického kalorimetru. V kalorimetru bylo současně měřeno 5 
směsí, plus teplota okolí. Pro posouzení reaktivity směsi bylo z každé kalorimetrické křivky 
stanovena hodnota maximální teploty Tmax a teplota T1 směsi odpovídající 1 hodině vytvrzování.   

V odpovídající časové posloupnosti byly pro tyto směsi o stejném složení měřeny jejich 
pevnostní charakteristiky vyjádřené pevností v tlaku po 1 a 24 hodinách od počátku měření.  

 
Na základě zkušeností byly vybrány komponenty cementové směsi – 2 druhy ostřiv, 4 druhy 

cementů, 5 druhů urychlujících přísad a 1 plastifikační přísada. Vzájemnou předem naplánovanou 
kombinací složení směsí bylo provedeno 272 měření s 3 opakováními. Z těchto směsí byly 
vybrány pouze ty, které splňovaly podmínku minimální pevnosti směsi v tlaku po 1 hodině 
vytvrzování  250 kPa, která byla stanovena na základě praktických požadavků produktivní 
výroby slévárenských forem. Požadavku experimentu nevyhovovalo ostřivo SH 34 a portlandské 
cementy. Pevnostní podmínku splňovalo 54 směsí. U těchto směsí byla analyzována vzájemná 
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závislost mezi složením směsi, pevností směsí po 1 hod. a hodnotou teploty po 1 hod. vytvrzování. 
Dále byl analyzován vliv jednotlivých komponent pojivového systému tj. druh cementu, množství 
vody, druh a dávkování urychlující přísady na hodnotu kalorimetrické teploty.  

 
Z analýzy měření byla zjištěna přímá souvislost mezi vývinem hydratačního tepla vyjádřeného 

teplotou a intenzitou nárůstu počátečních pevností směsí (reaktivity směsi). Čím je počáteční 
teplota buď maximální nebo měřená za 1 hodinu vytvrzování vyšší, tím by měla být směs 
reaktivnější a zpravidla má vysoké počáteční pevnosti. 

 
V důsledku analýzy velkého počtu dat z měření, byla ztížená možnost detailnějšího 

vyhodnocení měření, proto bylo pro posouzení vzájemného vlivu jednotlivých komponent 
pojivového systému na vývin hydratačního tepla a pevnostní charakteristiku v období plasticity 
použito metod plánování experimentů DOE. 

Experiment byl naplánován ve všech kombinacích pro 3 faktory ve 2 úrovních, přičemž faktor 
množství urychlující přísady zpracovával postupně samostatně 3 druhy přísad, což znamenalo 
vytvoření 3 samostatných plánů experimentu. Konstanty měření byl písek SH 32 a hlinitanový 
cement Secar s71. Experiment byl naplánován tak, aby popsal vliv jednotlivých faktorů na pevnost 
po 1 hod. vytvrzování a výši kalorimetrické teploty po 1 hod. vytvrzování. Výsledky experimentu 
ukázaly významný vliv všech faktorů, ale s rozdílnou mírou vlivu. Pro konkrétní požadavek na 
rozpětí pevností směsí za 1 hodinu vytvrzování je doporučeno složení cementové směsi  
a předpokládaný interval rozsahu kalorimetrické teploty.  

 
Experimenty prokázaly význam použití kalorimetrických metod, přesněji isoperibolického 

kalorimetru pro rychlé posouzení vhodnosti jednotlivých komponent cementových formovacích 
směsí tak, aby byl splněn požadavek dosažení minimální pevnosti směsi v oblasti plasticity (doby 
rozebírání forem).   
4.2 Experiment II 

 
V této experimentální části byly řešeny tyto dílčí cíle práce: 
3. Nalezení metody a stanovení metodiky pro objektivní posouzení deformačních vlastností 

cementových směsí v oblasti plasticity tj. při vyjímání modelů z forem 
 

4.2.1 Metody použité v experimentu II 
 
Měření deformace (plasticity) formovacích směsí na universálním přístroji pro měření 

pevnosti v tlaku od firmy Multiserw Morek označení LRU-D, řízený programem LabVIEW 8,6, 
který byl doplněn měřícím čidlem od firmy Mitutoyo. Z deformace vzorku se výpočtem získá 
časová závislost skutečné deformace vzorku (%), která je charakteristická pro každou formovací 
směs. 

 
4.2.2 Výsledky měření a jejich diskuze 

 
 Pro ověření této metodiky byly použity směsi z experimentu I, které splňovaly podmínku 
minimální pevnosti v tlaku po 1 hod. vytvrzování  250 kPa. Deformační schopnost těchto směsí 
byla ověřena na zkušebních válečcích po 1 hod. vytvrzování.  
 
 Z časové závislosti skutečné deformace vzorků v % (osa y) v reálném čase (s) se pomocí 
aproximace polynomické nebo lineární spojnice trendů získá rovnice regrese. Postupnou derivací 
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této rovnice lze získat hodnotu směrnice křivky. Hodnoty směrnice aproximované křivky jsou 
spolu s hodnotami z experimentu I uvedeny v tabulce 5. 
 Plastická deformace je úměrná sklonu směrnici získané časové závislosti.. Čím je hodnota 
směrnice vyšší, tím je přímka ve vztahu k ose x strmější a směs v období plasticity křehčí. 
 
 Nejvyšší hodnotu směrnice dosahuje směs č. 196 s urychlující přísadou Li2CO3 a obsahem 
plastifikační přísady 1,25 %. Nejnižší hodnotu směrnice dosahuje směs č. 133 s urychlující 
přísadou NaOH a obsahem plastifikační přísady 3 %.  
 
 Směsi s hlinitanovým cementem s71 mají vyšší hodnoty směrnice, jsou strmější než směsi  
s hlinitanovým cementem s51 a tím jsou křehčí. Oba druhy cementu dosahují vyšších hodnot 
směrnice s nižším množstvím plastifikační přísady. S dávkováním plastifikační přísady 3 % má 
směrnice hodnotu nižší a směs je více plastičtější. 
 
 S vyšším dávkování plastifikační přísady jsou směsi plastičtější a hodnota směrnice je nižší. 
Nejplastičtější (hodnota směrnice - 0,099) se jeví směs č. 133 s dávkováním 3 % plastifikační 
přísady, 5 % NaOH a 6,5 % vody s hlinitanovým cementem s51, která má pevnost v tlaku po jedné 
hodině tuhnutí 670,3 kPa a teplotu vývinu reakčního tepla po jedné hodině tuhnutí 36,7 °C.  
Při stejném složení směsi (směs č. 131) pouze s nižším dávkování plastifikační přísady (0,5 %) 
hodnota směrnice byla 0,0048, s pevností v tlaku po 1 hodině tuhnutí 383,6 kPa a teplotou vývinu 
reakčního tepla po 1 hodině tuhnutí 34,4 °C. 
 
 Vliv množství vody na hodnotu směrnice je s vyšším dávkování vody je hodnota směrnice 
nižší. S vyšším dávkováním vody jsou směsi plastičtější. Nejnižších hodnot směrnice je dosaženo 
při dávkování vody 6,5 % a 3 % plastifikační přísady. 
 
 Urychlující přísada CaCl2 dosahuje plastičtějších vlastností a tím nižších hodnot směrnice při 
složení směsi se 3 % plastifikační přísady a 5 % CaCl2 při obsahu vody 4 %. Méně plastická  
je směs s nižším dávkováním plastifikační přísady (1,25 %) a nižším dávkováním urychlující 
přísady (3,5 %) CaCl2.  
 S urychlující přísadou Li2CO3 nejvyšších hodnot směrnice dosahuje směs č. 196 (tj. 0,1032)  
při dávkování komponent - 1,25 % plastifikační přísady, 2 % Li2CO3 a 6,5 % vody s hlinitanovým 
cementem s71. Nejnižších hodnot směrnice dosahuje směs č. 203 (-0,0084) ve složení 3 % 
plastifikační přísady, 3,5 % Li2CO3 a 4 % vody s hlinitanovým cementem s71. Plastičtější směsi  
s urychlující přísadou Li2CO3 v množství 3,5 % jsou s vyšším dávkováním plastifikační přísady  
(tj. 3 %). Plastičtější směs s urychlující přísadou Li2CO3 je směs s dávkováním vody 4 %, poté  
6,5 % nejméně plastická je směs s dávkováním vody 9 %. 
 
 U směsí s urychlující přísadou NaOH také hlavní vliv hraje plastifikační přísada, čím vyšší 
dávkování, tím je směs plastičtější. Nejnižších hodnot směrnice dosahují směsi s 3 % plastifikační 
přísady jak u hlinitanového cementu s51, tak i u s71. Plastičtější je směs s 5 % NaOH než směs  
s 3,5 % NaOH. S vyšším dávkováním urychlující přísady (při dávkování plastifikační přísady 3 %)  
je směs plastičtější. Při dávkování urychlující přísady 3,5 % je směs s nižší hodnotou směrnice  
s obsahem vody 4 %, vyšší hodnotu směrnice má směs s obsahem vody 6,5 %. Při dávkování 
urychlující přísady NaOH 5 % nejvyšší hodnot směrnice dosahuje směs s dávkováním vody 4 %, 
poté směs s dávkováním vody 9 % a nejplastičtější je směs s nejnižší hodnotou směrnice  
při dávkování vody 6,5 %. 
 
 Všechny komponenty směsi mají vliv na plasticitu směsi. Největší vliv je u plastifikační 
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přísady. S vyšším dávkováním je hodnota směrnice nižší a křivka je příkřejší. S nižším 
dávkováním je směs méně plastická, hodnota směrnice vyšší a křivka strmější. 

 
Tab. 5 Složení cementových samotvrdnoucích směsí, které splňují požadavek minimální 

pevnosti v tlaku 250 kPa po 1 hodině vytvrzování doplněné o hodnoty odečtené z kalorimetrické 
křivky: T1 teplota směsi po1 hodině vytvrzování, Tmax – maximální teplota směsi, tmax – čas 

vytvrzování při dosažení maximální teploty směsi a hodnoty směrnice křivky vyjadřující závislost 
skutečné deformace jednotlivých směsí na čase (měřeno na zkušebním vzorku po 1 hod. 

vytvrzování) 
 

název dávkování název dávkování  T1 Tmax tmax [h:min]
31 196 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 6,50% 930 37 37 1:00 0,1032
51 238 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 4% 589,6 33,1 33,1 1:00 0,0216
11 103 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 5% 4% 253,9 33 33 1:00 0,0186
7 92 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 3,50% 4% 264,2 33 33 0:40 0,018
16 108 SH 32 S 71 dextrin 1,25% NaOH 5% 9% 283 37,5 39,8 1:50 0,0174
9 95 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 3,50% 6,50% 291 32,8 37,6 2:15 0,015
10 97 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 3,50% 6,50% 300,8 28,1 33,2 5:50 0,0132
30 195 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 6,50% 316,2 34,5 34,5 1:00 0,009504
26 135 SH 32 S 51 dextrin 1,25% NaOH 5% 9% 398,7 39,1 40,2 1:10 0,00882
17 109 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 5% 9% 341,1 31,5 38,2 3:20 0,0084
5 75 SH 32 S 71 dextrin 1,25% CaCl2 5% 4% 670,6 29,3 29,3 1:00 0,0072
21 124 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 3,50% 6,50% 500,7 29,3 37,6 2:50 0,0072
19 122 SH 32 S 51 dextrin 0,50% NaOH 3,50% 6,50% 350,5 35,2 36,6 1:40 0,0066
20 123 SH 32 S 51 dextrin 1,25% NaOH 3,50% 6,50% 402,6 29,3 37,6 1:50 0,00522
22 131 SH 32 S 51 dextrin 0,50% NaOH 5% 6,50% 383,6 36,6 36,9 0:55 0,0048
8 94 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 3,50% 4% 301,8 29,4 31 3:10 0,00459
39 211 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 4% 332,1 32,6 33,8 0:30 0,00456
4 67 SH 32 S 71 dextrin 3% CaCl2 3,50% 4% 304,7 27,6 28,1 0:32 0,0042
15 107 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 5% 9% 456,6 37,2 38 1:26 0,00381
37 207 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 3,50% 9% 255,4 32,2 32,3 0:30 0,0036
45 225 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 9% 462,5 33,5 34,8 1:30 0,0036
40 214 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 6,50% 579,9 32 32,6 0:40 0,00354
13 105 SH 32 S 71 dextrin 1,25% NaOH 5% 6,50% 399,3 39 39,6 1:26 0,00348
23 132 SH 32 S 51 dextrin 1,25% NaOH 5% 6,50% 385,3 35,2 37,1 1:20 0,00318
12 104 SH 32 S 71 dextrin 0,50% NaOH 5% 6,50% 471,4 34,4 34,4 1:00 0,00312
14 106 SH 32 S 71 dextrin 3% NaOH 5% 6,50% 615,9 31,6 35,2 2:50 0,00306
49 234 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 3,50% 9% 285,1 31,6 31,8 0:30 0,002988
29 193 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 4% 506,2 33,9 35,5 1:20 0,00246
38 208 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 9% 498 34 34,2 0:40 0,00246
1 39 SH 32 S 51 dextrin 3% CaCl2 3,50% 4% 283,9 30,8 31,04 0:43 0,0024
28 192 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 4% 503,7 33,9 34,2 0:40 0,002292
54 244 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 9% 665 36,3 36,9 0:40 0,00216
27 136 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 5% 9% 432,5 33,2 38,3 1:40 0,00192
33 199 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 9% 566,1 34,1 35,4 1:40 0,00192
46 229 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 4% 590,1 31,6 31,6 1:00 0,001428
32 198 SH 32 S 71 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 9% 324 33,8 34 1:20 0,0012
25 134 SH 32 S 51 dextrin 0,50% NaOH 5% 9% 597,7 36,6 36,6 1:00 0,000924
6 76 SH 32 S 71 dextrin 3% CaCl2 5% 4% 563 29,5 29,5 1:00 0,00084
43 222 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 2% 6,50% 850 35,1 35,1 1:00 0,0006
52 239 SH 32 S 51 dextrin 3% Li2CO3 5% 4% 284,3 31,5 34,8 1:40 0,000324
34 202 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 4% 564,6 33,7 33,7 1:01 0,000192
18 121 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 3,50% 4% 474,5 31 31,2 1:50 0,000144
2 46 SH 32 S 51 dextrin 0,50% CaCl2 5% 4% 456,8 37,3 37,3 1:00 0,00012
3 47 SH 32 S 51 dextrin 1,25% CaCl2 5% 4% 386,4 36,4 36,4 1:00 0,00012
50 235 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 9% 654,5 34,5 34,7 0:40 0,000072
53 241 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 6,50% 850 36,9 37,8 0:40 -0,00014
48 232 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 6,50% 1220 34,7 34,7 1:00 -0,00048
44 223 SH 32 S 51 dextrin 1,25% Li2CO3 2% 6,50% 440,7 33,5 37,2 1:40 -0,00054
42 217 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 5% 9% 340,4 33,6 33,9 0:45 -0,0006
36 205 SH 32 S 71 dextrin 1,25% Li2CO3 3,50% 6,50% 490 33,2 33,2 1:00 -0,00066
41 215 SH 32 S 71 dextrin 3% Li2CO3 5% 6,50% 304,5 30,7 35,1 1:50 -0,0024
47 231 SH 32 S 51 dextrin 0,50% Li2CO3 3,50% 6,50% 337 36,2 36,6 0:40 -0,0024
35 203 SH 32 S 71 dextrin 3% Li2CO3 3,50% 4% 320,5 31,2 32,3 1:20 -0,0084
24 133 SH 32 S 51 dextrin 3% NaOH 5% 6,50% 670,3 36,7 38,4 1:30 -0,099

Číslo 
křivky

hodnota 
směrnice

KalorimetrUrychlující přísada Voda
Pevnost v 

tlaku v čase t1 
[kPa]

Číslo 
vzorku Ostřivo Cement Plastifikační přísada
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4.2.3 Závěr experimentu II 

 
 Cílem experimentu II je nalezení metody a stanovení metodiky pro objektivní posouzení 
deformačních vlastností cementových směsí v oblasti plasticity tj. při vyjímání modelů z forem.  
 
 Ve spolupráci s Ústavem fyziky byla sestavena měřící jednotka, která se skládá z řídicího 
počítače (program LabVIEW 8,6), pevnostního přístroje LRU-D a snímače deformace vzorků 
Mitutoyo. Systém umožňuje automatické snímání hodnot pevnosti v tlaku normalizovaných 
vzorků směsi při konstantní rychlosti zatěžování a zpracovává grafický zápis vypočtené skutečné 
deformace vzorků v % (osa y) v reálném čase (s). Skutečná deformace vzorku (%) vyjadřuje 
deformační schopnost (plasticitu) jednotlivých směsí. 
 

Z této křivky se pomocí aproximace polynomické nebo lineární spojnice trendů získá rovnice 
regrese. Postupnou derivací této rovnice lze získat hodnotu směrnice přímky. Plastická deformace 
je úměrná sklonu směrnici přímky. Čím je hodnota směrnice vyšší, tím je přímka ve vztahu k ose x 
strmější a směs v období plasticity křehčí.  

 
Pro ověření této metodiky byly použity směsi z experimentu I, které splňovaly podmínku 

minimální pevnosti v tlaku po 1 hod. vytvrzování  250 kPa. Deformační schopnost těchto směsí 
byla ověřena na zkušebních válečcích po 1 hod. vytvrzování. 

Z naměřených hodnot vyplývají tyto závěry:  
 
 Směsi s hlinitanovým cementem s71 mají vyšší hodnoty směrnice, jsou strmější než směsi  
s hlinitanovým cementem s51 a tím jsou křehčí. Oba druhy cementu dosahují vyšších hodnot 
směrnice s množstvím plastifikační přísady 0,5 %. S dávkováním plastifikační přísady 3 % má 
směrnice hodnotu nižší a směs je více plastičtější. 
 
 S vyšším dávkování plastifikační přísady jsou směsi plastičtější a hodnota směrnice je nižší. 
Nejplastičtější (hodnota směrnice - 0,099) se jeví směs č. 133 s dávkováním 3 % plastifikační 
přísady, 5 % NaOH a 6,5 % vody s hlinitanovým cementem s51, která má pevnost v tlaku po jedné 
hodině tuhnutí 670,3 kPa a teplotu vývinu reakčního tepla po jedné hodině tuhnutí 36,7 °C.  
Při stejném složení směsi (směs č. 131) pouze s nižším dávkování plastifikační přísady (0,5 %) 
hodnota směrnice byla 0,0048, s pevností v tlaku po 1 hodině tuhnutí 383,6 kPa a teplotou vývinu 
reakčního tepla po 1 hodině tuhnutí 34,4 °C. 
 
 Urychlující přísada CaCl2 dosahuje plastičtějších vlastností a tím nižších hodnot směrnice při 
složení směsi se 3 % plastifikační přísady a 5 % CaCl2 při obsahu vody 4 %. Méně plastická je 
směs s nižším dávkováním plastifikační přísady (1,25 %) a nižším dávkováním urychlující přísady 
(3,5 %) CaCl2.  
 Plastičtější směsi s urychlující přísadou Li2CO3 v množství 3,5 % jsou s vyšším dávkováním 
plastifikační přísady (tj. 3 %). Plastičtější směs s urychlující přísadou Li2CO3 je směs s 
dávkováním vody 4 %, poté 6,5 % nejméně plastická je směs s dávkováním vody 9 %. 
 
 U směsí s urychlující přísadou NaOH také hlavní vliv hraje plastifikační přísada, čím vyšší 
dávkování, tím je směs plastičtější. S vyšším dávkováním urychlující přísady (při dávkování 
plastifikační přísady 3 %)  je směs plastičtější. Při dávkování urychlující přísady 3,5 % je směs  
s nižší hodnotou směrnice s obsahem vody 4 %, vyšší hodnotu směrnice má směs s obsahem vody 
6,5 %. Při dávkování urychlující přísady NaOH 5 % nejvyšší hodnot směrnice dosahuje směs  
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s dávkováním vody 4 %, poté směs s dávkováním vody 9 % a nejplastičtější je směs s nejnižší 
hodnotou směrnice při dávkování vody 6,5 %. 
 
 Všechny komponenty směsi mají vliv na plasticitu směsi. Největší vliv je u plastifikační 
přísady. S vyšším dávkováním je hodnota směrnice nižší a křivka je příkřejší. S nižším 
dávkováním je směs méně plastická, hodnota směrnice vyšší a křivka strmější. 
 
 Ve spolupráci s Ústavem fyziky byla sestavena měřící jednotka, která objektivním způsobem 
vyjadřuje deformační schopnost cementových formovacích směsí. Metoda je schopna vyjádřit vliv 
jednotlivých komponent cementových směsí na deformační chování v období plasticity.  
 
4.3 Experiment III 

 
V této experimentální části byly řešeny tyto dílčí cíle práce: 

2. Vzájemné porovnání samotvrdnoucích cementových formovacích směsí s anorganickým 
samotvrdnoucím pojivovým systémem na bázi vodního skla vytvrzovaného estery, 
organickou samotvrdnoucí formovací směsí na bázi kyselý furan No-Bake, organickou 
samotvrdnoucí formovací směsí na bázi alkalické fenolické pryskyřice vytvrzované 
modifikovanými estery a pojivovým systémem rezol + CO2 z hlediska: 

- časového nárůstu pevností v tlaku 
- průběhu vývinu reakčního tepla 
- deformační schopnosti v období plasticity 
- ekonomického hlediska  
 

4.3.1 Metody použité v experimentu III 
 
Vývin reakčního tepla směsí s ostřivem - kalorimetrie byly sledovány prostřednictvím 

změny teploty reagující směsi na čase. Vývin hydratačního tepla byl sledován v isoperibolickém  
16 místném kalorimetru.  

 Stanovení skutečné deformace formovacích směsí byly sledovány na universálním přístroji 
pro měření pevnosti v tlaku, ohybu a střihu od firmy Multiserw Morek označení LRU-D řízený 
programem LabVIEW 8,6, který byl doplněn měřícím čidlem od firmy Mitutoyo.  

 Pevnosti v tlaku směsí s ostřivem byly měřeny na přístroji pro měření pevnosti v tlaku  
od firmy Multiserw Morek označení LRU-D. Tento přístroj umožňuje měřit pevnosti v rozsahu  
0 – 2 MPa. Od každé namíchané směsi byly zkoušeny tři vzorky a hodnoty byly zprůměrované. 

 
4.3.2 Výsledky měření a jejich diskuze   

 Úkolem experimentu III bylo porovnání cementových formovacích směsí s jinými pojivovými 
směsmi jako formovací směsí s vodním sklem vytvrzované estery, kyselou furanovou No- Bake 
formovací směsí z hlediska vývinu hydratačního tepla a plastické deformace.  
 Porovnání cementových formovacích směsí se směsí s vodním sklem vytvrzované estery, 
kyselou furanovou No- Bake směsí, směsí rezolovou s vytvrzováním CO2, a formovací směsí 
alkalické fenolové pryskyřice vytvrzované modifikovaným esterem z hlediska pevností v tlaku. 
 Ekonomické zhodnocení samotvrdnoucích směsí. 
 Měření probíhalo na stejném zařízení jako v experimentu I a II na přístroji LRU-D. 
Pevnost v tlaku i plastická deformace byla měřena po půl hodině tuhnutí, po jedné hodině a po 24 
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hodinách tuhnutí. Vývin hydratačního tepla byl u směsí s vodním sklem, furanovou a cementovou 
směsí měřen od umíchání směsi po dobu 24 hodin. 
 

4.3.2.1 Měření pevnosti v tlaku 
 

Měření pevnosti za půl hodiny ukazují, že směsi s vodním sklem dosahují pevností nad 2 
MPa, nejvyšších pevností dosahovala i směs rezolová a to 1,23 MPa. Nejmenších pevností po půl 
hodině tvrdnutí dosahuje cementová směs s pevností 0,077 MPa a kyselá furanová No - Bake směs  
s pevností 0,089 MPa. 

Po jedné hodině tuhnutí nejnižších hodnot pevností dosahují směsi cementové a to 0,305 MPa, 
směs kyselá furanová No - Bake má pevnost 0,355 MPa. 

Po 24 hodinách jsou pevností směsí s vodním sklem vytvrzované estery, kyselé furanové No - 
Bake a cementové směsi srovnatelné a to s hodnotou více jak 2 MPa. Pevnost v tlaku 1,15 MPa 
byla naměřena u směsi alkalické fenolové pryskyřice vytvrzované modifikovaným esterem  
a 1,33 MPa u směsi rezolové. 
 Z pevnostních charakteristik je možné kyselou furanovou No - Bake směs nahradit směsí 
cementovou. Po půl hodině, hodině i 24 hodinách tuhnutí dosahují srovnatelných pevností. 
 

4.3.2.2 Vývin reakčního tepla na isoperibolickém kalorimetru 
 

Z  tabulky 6 je patrné, že proces tuhnutí cementové a kyselé furanové No - Bake směsi je 
rychlejší s vyšším vývinem tepla, než u směsi s vodním sklem. Rozdíly ve vzrůstu teplot 
zkoušených směsí během tuhnutí jsou podstatné. 

Směs s vodním sklem při tuhnutí po 1 hodině má velmi malý vývin reakčního tepla. Nejvyšší 
vývin reakčního tepla má cementová směs. 

 
Tab. 6 Srovnání samotvrdnoucích směsí 

 
Směs Pevnost v tlaku [MPa] po kalorimetr 

0,5 hodiny 1 hodině 24 hodinách T1 Tmax tmax S vodním sklem > 2 > 2 > 2 22,8 23,3 0:02 
Kyselá furanová směs 0,089 0,355 > 2 24,1 24,6 0:30 
Cementová směs 0,077 0,305 > 2 27,1 27,1 1:00 
 

4.3.2.3 Deformační schopnost v období plasticity 
 
 Deformační schopnost v období plasticity samotvrdnoucích směsí byla měřena po půl 
hodině a hodině tuhnutí. Byla měřena u směsi s vodním sklem vytvrzované estery, kyselé furanové 
No - Bake a cementové směsi. Z obr 11 lze vidět, že nejkřehčí směsí je směs kyselá furanová No - 
Bake a to jak po 30 minutách, tak i po 1 hodině tuhnutí. Druhá je směs cementová a poté směs  
s vodním sklem. 
 Stejné výsledky jsou i u měření po 1 hodině tuhnutí. Obr. 12 na obou grafech jsou 
polynomické rovnice regrese každé křivky a hodnota spolehlivosti R. 
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 Obr. 11 Plastická deformace po 30 minutách tuhnutí 
 

 Obr. 12 Plastická deformace po 60 minutách tuhnutí 
 

 V tabulce 7 jsou hodnoty jednotlivých směrnic, jak po půl hodině, tak i po 1 hodině tuhnutí.  
Po půl hodině tuhnutí nejvyšších hodnot směrnice dosahuje směs kyselá furanová No - Bake,  
s hodnotou 3,3126. Směs cementová má hodnotu směrnice 0,2418 a nejnižší hodnotu má směs  
s vodním sklem vytvrzovaná estery 0,0006. Stejnou hodnotu má směs s vodním sklem i po 1 
hodině tuhnutí. Směs cementová a kyselá furanová No - Bake má hodnotu směrnice podobnou a to 
0,012. 
 

Kyselá furanová No - Bake směs daného složení ztrácí plastické vlastnosti nejrychleji, směsi 
s cementovým pojivem se na počátcích tuhnutí přibližují touto vlastností směsím s vodním sklem 
vytvrzované esterolem, které mají nejdelší období plasticity. Z průběhu křivek je možné rovněž 
stanovit inkubační dobu měřených směsí. V tabulce 7 je kompletní shrnutí naměřených hodnot tří 
samotvrdnoucích směsí. 
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Tab. 7 kompletní výsledky směsí s teplotami a hodnotou směrnice 
 

0,5 hodiny 1 hodině 24 hodinách T1 Tmax tmax 0,5 hod 1 hod
S vodním sklem > 2 > 2 > 2 22,8 23,3 0:02 0,0006 0,0006
Kyselá furanová směs 0,089 0,355 > 2 24,1 24,6 0:30 3,3126 0,0126
Cementová směs 0,057 0,088 > 2 27,1 27,1 1:00 0,2418 0,012

hodnota směrnice poSměs Pevnost v tlaku [MPa] po kalorimetr

  
4.3.2.4 Ekonomické zhodnocení směsí 
 
Při ekonomickém hodnocení směsí byly uvažovány materiálové náklady na 100 kg směsi. 

Ceny jsou pouze orientační.  
Pro zhodnocení byly použity cementové směsi, které vykazovaly lepší pevnostní 

charakteristiky s různými urychlujícími přísadami NaOH, CaCl2, Li2CO3.  
Z hlediska cenových nákladů na 100 kg směsi se z cementových směsí jeví jako nejvýhodnější 

směs ve variantě č. 1 - 5 % CaCl2, 1,25 % plastifikační přísady a 4 % vody. Tato směs dosahuje  
i vysokých pevnostních charakteristik 670,6 kPa po jedné hodině tuhnutí. Následuje směs  
s urychlovačem NaOH v množství 5 %, 3 % plastifikační přísady a 9 % vody s pevností 615,9 kPa 
po 1 hodině tuhnutí. Urychlovač Li2CO3 je také dobrý urychlovač, avšak jeho náklady jsou příliš 
vysoké a jeho průmyslové využití bude spíš okrajové. 

 
V porovnání s ostatními samotvrdnoucími směsmi mají cementové směsi vysoké cenové 

náklady oproti směsím s vodním sklem vytvrzované estery, kyselé furanové No - Bake směsi, 
rezolové směsi i oproti směsi s alkalicko fenolovou pryskyřicí vytvrzované modifikovaným 
esterem. Je to dané tím, že ceny jednotlivých komponent cementových směsí jsou pro malé obaly 
určené pro laboratorní použití. V případě větších obalů by ceny cementových směsí klesly 
odhadem o 30 – 50%. 

 
4.3.3 Závěr z experimentu III 

 
 Cílem experimentu III bylo vzájemné porovnání samotvrdnoucích cementových formovacích 
směsí s anorganickým samotvrdnoucím pojivovým systémem na bázi vodního skla vytvrzovaného 
estery, organickou samotvrdnoucí formovací směsí na bázi kyselý furan No-Bake, organickou 
samotvrdnoucí formovací směsí na bázi alkalické fenolické pryskyřice vytvrzované 
modifikovanými estery a pojivovým systémem rezol + CO2 z hlediska: 

- časového nárůstu pevností v tlaku 
- průběhu vývinu reakčního tepla 
- deformační schopnosti v období plasticity 
- ekonomického hlediska  

 
 Z porovnání samotvrdnoucích směsí z hlediska nárůstu pevností v tlaku vyplívá, že cementová 
směs může nahradit kyselou furanovou No - Bake směs. Pevnosti v tlaku jsou po půl hodině, 
hodině i 24 hodinách tuhnutí srovnatelné. Nejvyšších pevností dosahují směsi s vodním sklem 
vytvrzované estery.  

V porovnání z hlediska průběhu vývinu reakčního tepla směsi s vodním sklem mají velmi 
malý vývin reakčního tepla. Největší vývin reakčního tepla má cementová směs.  

Z hlediska deformační schopnosti v období plasticity byly směsi měřeny po půl hodině  
a po 1 hodině tuhnutí. Nejkřehčí, s nejvyšší hodnotou směrnice, je směs kyselá furanová No - 
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Bake, která ztrácí plastické vlastnosti nejrychleji. Nejplastičtější byla směs s vodním sklem. 
Z ekonomického hlediska z cementových směsí se jeví jako nejvýhodnější směs, v porovnání 

pevnost v tlaku po 1 hodině tuhnutí s cenou 100 kg směsi, s urychlující přísadou CaCl2.  V porovnání cementové směsi s ostatními samotvrdnoucími směsmi mají cementové směsi vysoké 
náklady. Je to dané tím, že ceny jednotlivých komponent cementových směsí jsou pro malé obaly 
určené pro laboratorní použití. V případě větších obalů by ceny cementových směsí klesly 
odhadem o 30 - 50 %. 

 5. CELKOVÝ ZÁVĚR 
 

Disertační práce se zabývala optimalizací technologických vlastností cementových 
formovacích směsí. Náplní práce bylo nalezení správných jednotlivých komponent směsi, které 
přispějí k odstranění technologických nedostatků cementových směsí a to zejména nízké reaktivity 
systému v období plasticity, tj. době rozebírání forem a jader (čas rozebírání forem až  
po 24 hodinách tuhnutí). Nízké produktivity výroby forem a jader, způsobené pomalým a špatně 
ovladatelným procesem vytvrzování. 

 
Část práce se zabývala návrhem a ověřením vhodné metody pro rychlé posouzení praktických 

užitných vlastností cementových směsí určených pro výrobu forem a jader v období plasticity  
(tj. časový interval vhodný pro rozebírání hotových forem).  
 Proces vytvrzování cementových formovacích směsí je doprovázen exotermickou chemickou 
reakcí. Z tohoto důvodu, jak prokázaly experimenty, je možné použít kalorimetrických metod, 
konkrétně v tomto případě kalorimetru isoperibolického, kdy se touto metodou sleduje vnější 
projev směsi.   
 Pro tuhnutí cementových směsi je v počátku i celém průběhu vytvrzování charakteristický 
vývin hydratačního reakčního tepla vyjádřený teplotou, který je možné sledovat v závislosti na 
čase a z jeho průběhu rychle určit počátek a konec tuhnutí systému, usuzovat na jeho reaktivitu tj. 
nárůst počátečních pevností bez nutnosti měření pevnostních vlastností. Ze sklonu křivky lze také 
posuzovat vliv jednotlivých přísad jako např. druh cementů a přísad pro urychlení tuhnutí na 
užitné vlastnosti cementových směsí.     
 
 Byla sestavena kombinovaná měřící jednotka, která sestávala z přístroje pro měření pevností  
v tlaku a 16ti místného isoperibolického kalorimetru. Pro posouzení reaktivity směsi bylo  
z každé kalorimetrické křivky stanovena hodnota maximální teploty Tmax a teplota T1 směsi 
odpovídající 1 hodině vytvrzování. V odpovídající časové posloupnosti byly pro tyto směsi  
o stejném složení měřeny jejich pevnostní charakteristiky vyjádřené pevností v tlaku po 1 a 24 
hodinách od počátku měření.  
 
 Vzájemnou předem naplánovanou kombinací složení směsí bylo provedeno 272 měření  
s 3 opakováními. Z těchto směsí byly vybrány pouze ty, které splňovaly podmínku minimální 
pevnosti směsi v tlaku po 1 hodině vytvrzování  250 kPa, která byla stanovena na základě 
praktických požadavků produktivní výroby slévárenských forem. Požadavku experimentu 
nevyhovovalo ostřivo SH 34 a portlandské cementy. Pevnostní podmínku splňovalo 54 směsí.  
U těchto směsí byla analyzována vzájemná závislost mezi složením směsi, pevností směsí po 1 
hod. a hodnotou teploty po 1 hod. vytvrzování. Dále byl analyzován vliv jednotlivých komponent 
pojivového systému tj. druh cementu, množství vody, druh a dávkování urychlující přísady 
na hodnotu kalorimetrické teploty. 
 
 Z analýzy měření byla zjištěna přímá souvislost mezi vývinem hydratačního tepla vyjádřeného 
teplotou a intenzitou nárůstu počátečních pevností směsí (reaktivity směsi). Čím je počáteční 
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teplota buď maximální nebo měřená za 1 hodinu vytvrzování vyšší, tím by měla být směs 
reaktivnější  
a zpravidla má vysoké počáteční pevnosti. 
 V důsledku analýzy velkého počtu dat z měření, byla ztížená možnost detailnějšího 
vyhodnocení měření, proto bylo pro posouzení vzájemného vlivu jednotlivých komponent 
pojivového systému na vývin hydratačního tepla a pevnostní charakteristiku v období plasticity 
použito metod plánování experimentů DOE. 
 Výsledky experimentu ukázaly významný vliv všech faktorů, ale s rozdílnou mírou vlivu.  
Pro konkrétní požadavek na rozpětí pevností směsí za 1 hodinu vytvrzování je doporučeno složení 
cementové směsi a předpokládaný interval rozsahu kalorimetrické teploty.  
 
 Experimenty prokázaly význam použití kalorimetrických metod, přesněji isoperibolického 
kalorimetru pro rychlé posouzení vhodnosti jednotlivých komponent cementových formovacích 
směsí tak, aby byl splněn požadavek dosažení minimální pevnosti směsi v oblasti plasticity (doby 
rozebírání forem). Tato metoda doplňuje a zároveň i nahrazuje současné zdlouhavé měření nárůstu 
pevností směsí v čase tzv. pevnostní charakteristiku. 
 
 Další část práce se zabývala nalezením metody a stanovení metodiky pro objektivní posouzení 
deformačních vlastností cementových směsí v oblasti plasticity, tj. při vyjímání modelů z forem. 

Ve spolupráci s Ústavem fyziky byla sestavena měřící jednotka, která se skládá z řídicího 
počítače (program LabVIEW 8,6), pevnostního přístroje LRU-D a snímače deformace vzorků 
Mitutoyo. Systém umožňuje automatické snímání hodnot pevnosti v tlaku normalizovaných 
vzorků směsi při konstantní rychlosti zatěžování a zpracovává grafický zápis vypočtené skutečné 
deformace vzorků v % (osa y) v reálném čase (s). Skutečná deformace vzorku (%) vyjadřuje 
deformační schopnost (plasticitu) jednotlivých směsí. 

Z této křivky se pomocí aproximace polynomické nebo lineární spojnice trendů získá rovnice 
regrese. Postupnou derivací této rovnice lze získat hodnotu směrnice přímky. Plastická deformace 
je úměrná sklonu směrnici přímky. Čím je hodnota směrnice vyšší, tím je přímka ve vztahu k ose x 
strmější a směs v období plasticity křehčí.  

Pro ověření této metodiky byly použity směsi, které splňovaly podmínku minimální pevnosti 
v tlaku po 1 hod. vytvrzování  250 kPa (54 směsí). Deformační schopnost těchto směsí byla 
ověřena na zkušebních válečcích po 1 hod. vytvrzování. 

Všechny komponenty směsi mají vliv na plasticitu směsi. Největší vliv je u plastifikační 
přísady. S vyšším dávkováním je hodnota směrnice nižší a křivka je příkřejší. S nižším 
dávkováním je směs méně plastická, hodnota směrnice vyšší a křivka strmější. 

Ve spolupráci s Ústavem fyziky byla sestavena měřící jednotka, která objektivním způsobem 
vyjadřuje deformační schopnost cementových formovacích směsí. Metoda je schopna vyjádřit vliv 
jednotlivých komponent cementových směsí na deformační chování v období plasticity.  

 
 V poslední části dizertační práce bylo řešeno vzájemné porovnání samotvrdnoucích 
cementových formovacích směsí s anorganickým samotvrdnoucím pojivovým systémem na bázi 
vodního skla vytvrzovaného estery, organickou samotvrdnoucí formovací směsí na bázi kyselý 
furan No-Bake, organickou samotvrdnoucí formovací směsí na bázi alkalické fenolické pryskyřice 
vytvrzované modifikovanými estery a pojivovým systémem rezol + CO2 z hlediska časového 
nárůstu pevností v tlaku; průběhu vývinu reakčního tepla; deformační schopnosti v období 
plasticity a ekonomického hlediska.  

 
 Z porovnání samotvrdnoucích směsí z hlediska nárůstu pevností v tlaku vyplívá, že cementová 
směs může nahradit kyselou furanovou No - Bake směs. Pevnosti v tlaku jsou po půl hodině, 
hodině  
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i 24 hodinách tuhnutí srovnatelné. Nejvyšších pevností dosahují směsi s vodním sklem 
vytvrzované estery. Z průběhu vývinu reakčního tepla směsi s vodním sklem mají velmi malý 
vývin reakčního tepla. Největší vývin reakčního tepla má cementová směs.  

Z hlediska deformační schopnosti v období plasticity byly směsi měřeny po půl hodině  
a po 1 hodině tuhnutí. Nejkřehčí, s nejvyšší hodnotou směrnice, je směs kyselá furanová No - 
Bake, která ztrácí plastické vlastnosti nejrychleji. Nejplastičtější byla směs s vodním sklem. 

Z ekonomického hlediska z cementových směsí se jeví jako nejvýhodnější směs, v porovnání 
pevnost v tlaku po 1 hodině tuhnutí s cenou 100 kg směsi, s urychlující přísadou CaCl2.  V porovnání cementové směsi s ostatními samotvrdnoucími směsmi mají cementové směsi vysoké 
náklady. Je to dané tím, že ceny jednotlivých komponent cementových směsí jsou pro malé obaly 
určené pro laboratorní použití. V případě větších obalů by ceny cementových směsí klesly 
odhadem o 30 - 50 %. 
 
 Uvedené výsledky, metody a metodiky dizertační práce jistě přispějí k opětovnému používání 
technologie samotvrdnoucích formovacích směsí na bázi cementového pojiva mezi ostatní  
v současné době používané technologie pro výrobu těžších forem.  
 

Práce přináší nové poznatky v oboru rychle tuhnoucích směsí. Přispěla k vyvinutí nové 
laboratorní zkušební metody pro měření vlastností ST směsí - měření plastické deformace směsí 
pomoci přístroje LRU-D. Za pomoci projektu FRVŠ 1878/2009/G1 přispěla i k řešení a inovaci 
výuky o nové systémy na bázi hydraulicky tuhnoucích pojiv příznivých pro životní prostředí. 
Disertační práce byla realizována jako část Grantového projektu č. GA 106/08/0270 – Procesy 
konverze hydraulicky tuhnoucích kompozitů s modifikovanou plasticitou. 
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ABSTRAKT 
 
 

Práce se zabývá optimalizací technologických vlastností cementových formovacích směsí. 
Hlavním cílem je nalezení správných jednotlivých komponent směsi, které přispějí k rychlejšímu 
tuhnutí směsi, tím i kratší době rozebírání. 

 
Náplní je dále návrh metody měření a zaznamenávání průběhu plastické deformace směsi. 

Také posouzení vlivu rychlosti vývinu hydratačního tepla cementové směsi v počátečním stádiu 
procesu tuhnutí na průběh pevnostních charakteristik směsi. Pro posouzení těchto jevů byla 
použita kalorimetrická metoda, sloužící pro měření vývinu hydratačního tepla cementové směsi. 
Dále měření plastické deformace směsi a mechanicko-fyzikální metody měření pevnosti v tlaku  
za pomoci měřicího přístroje LRU-D. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 The work deals with optimization of the technological properties of cement-sand mixtures. 
The main objective is to find the correct mixture of the individual components which contribute to 
the rapid solidification of the mixture, hence shorter dismantling. 

 
The content is also of a method of measuring and recording during the plastic deformation of 

the mixture. Also assessment of the velocity of hydration heat cement mixture in the initial stage 
of the solidification process in the course of the strength properties of the mixture. To assess these 
phenomena was used calorimetric method used for measuring hydration heat cement mixture. 
Further measurements plastic deformation mixtures and mechanical and physical methods for 
measuring the compressive strength with the help of a measuring instrument LRU-D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


