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II. Teoretická část 

1. Úvod 

Nanočástice jsou kouzelným slovem pro dnešní firmy. Nano v očích lidí znamená nejnovější, 

nejvyspělejší či nejdokonalejší technologie současného století. I přes značnou nadsázku, lze 

správnou prací s těmito drobnými stavebními kameny hmoty dosáhnout nemalých změn ve 

vlastnostech materiálu. Mnohdy i nepatrnou úpravou stavu hmoty v nano světě můžeme 

s velkou účinností ovlivňovat výsledné parametry stejně jako Archimedes, který údajně 

pronesl slavný citát: “Dejte mi pevný bod a já pohnu Zemí“. Jdouce ve stopách Archiméda se 

snažíme o maximální využití potenciálu materiálů s minimálními náklady a dopadem na 

životní prostředí. 

Velmi nám napomáhají dnešní vysoké životní poměry a stále se rychleji rozvíjející průmysl, 

technologie i komunikace. Cokoliv je dnes drahé a málo dostupné se díky rostoucí poptávce 

v budoucnu stává levnější a hojnější. Nanotechnologie, ke kterým svět otáčí pozornost, dnes 

jistě nejsou dokonalé a v blízké budoucnosti rozhodně ani nebudou. Na druhou stranu oproti 

minulosti urazily řádný kus cesty a nehodlají zpomalovat.  

Bakalářská práce je zaměřena na uhlíkové nanotrubičky, jako na zástupce nanomateriálů 

používaných ve stavebních materiálech.. Při měřeních byly použity více stěnné uhlíkové 

nanotrubičeky označované také MWCNT(multi-walled carbon nanotubes).  

2. Základní informace o uhlíkových nanotrubičkách  

2.1. Uhlík 

Jedná se o jeden z nejběžnějších prvků na zemi. Základní stavební hmota veškerých 

organických látek. V periodické soustavě prvků na 6. pozici  je zařazen mezi nekovy. 

V přírodě se vyskytuje v čisté podobě v mnoha formách, přičemž nejznámějšími jsou tuha a 

diamant. Na těchto protikladných materiálech lze krásně demonstrovat, jak způsob nakládání 

s uhlíkem zapříčiňuje jeho výsledné vlastnosti. Z široké škály možných modifikací a 

schopností je nejzajímavější pevnost. Tuha, nejměkčí zástupce, dle Mohsowy stupnice 
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tvrdosti 1 – 2, díky slabým vazbám mezi vrstvami šesterečných soustav umožňuje použití 

v podobě psací potřeby každodenního užití. Na druhé straně diamant, v Mohsowě stupnici 

hodnocený 10, nejtvrdší materiál schopný a hojně používaný k řezání jiných materiálů jako 

je sklo, skála, železobeton či ocel. 

Díky této mnohotvárnosti uhlíku se stále hledají další způsoby využití či modifikací, které by 

umožnily posunout dále rychle se vyvíjející technologie dnešní doby. Ve stavebnictví je uhlík 

neodmyslitelnou součástí ocelí a litin, jež nám umožňují stále širší použití železobetonu, 

předepjatých konstrukcí či ocelových konstrukcí. [1] 

2.2. Objev uhlíkových nanotrubiček 

Díky náhodnému objevu japonského vědce Sumio Ijima v roce 1991 poprvé mezi dvěma 

uhlíkovými elektrodami vznikly uhlíkové nanotrubičky. CNT´s byly definovány jako 

cylindrické molekuly s průměrem v řádu jednotek nanometrů a délkou v mikrometrech. [2]  

2.3. Uhlíkové nanotrubičky 

V současné době existují dva nejpoužívanější druhy nanotrubiček, a to jednostěnné trubičky 

SWCNT(single-walled carbon nanotubes) a vícestěnné trubičky MWCNT (multi-walled 

carbon nanotubes). Dále můžeme také nalézt takzvané dvojstěnné trubičky, přechod mezi 

SWCNT a MWCNT. Ty se většinou řadí mezi MWCNT. 

Pevnosti v tahu těchto struktur mohou dosahovat až stonásobku pevnosti oceli. Při měření 

modulu pružnosti v tahu s pomocí Micro-Raman spektrometrem byly naměřeny pevnosti u 

SWCNT i u MWCNT v řádech jednotek TPa(103 GPa). Ocel oproti tomu má pouhých 200 

GPa. Tyto vlastnosti zapříčiňují značný zájem o aplikování uhlíkových nanotrubiček do 

materiálů s požadavkem na vysoké pevnosti nebo nízké objemové hmotnosti. [3] 

SWCNT dosahují lepších elektrických vlastností díky jediné vrstvě uhlíkového grafenu. 

MWCNT jsou méně kvalitní než SWCNT pravděpodobně z důvodu uspořádání několika 

uhlíkových trubiček v sobě.  
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Tabulka 1 Porovnání mechanických vlastností různých typů vláken  [3] [4] 

Materiál a typ 

vlákna 

Modul pružnosti 

v tahu [GPa] 

Mez pevnosti 

v tahu [MPa] 

Měrná hmotnost 

[kg·m-3] 

Ocelová 210 1 500–3 600 7 850 

Skleněná 70 1 500–3 800 2 500 

Polypropylénová 

(PP) 
3–18 200–800 910 

Polyvinilalkoholová 

(PVA) 
40–60 1 600–2 500 1 300 

Uhlíková vlákna 

(vysokopevnostní) 
200–250 2 000–3 100 1 900 

Uhlíková vlákna 

(vysokomodulová) 
400–700 1 700–2 100 1 900 

Wolframová 414 1 700–2 100 1 930 

Beryliová 240 1 300 1 830 

Uhlíkové 

nanotrubičky (CNT) 
270–1 470 1 100–63 000 1 700–2 100 

 

2.3.1. SWCNT 

Jediná vrstva tvořená atomy uhlíku a vazbou uhlíků mezi sebou, propůjčuje uhlíkovým 

nanotrubičkám jedinečné vlastnosti v oblasti elektrické vodivosti či odporu, chemické 

stability a dalších. Z těchto důvodů jsou hojně využívány v odvětví elektroniky i 

elektrotechniky.  

2.3.2. MWCNT 

Tento levnější sourozenec jednostěnných uhlíkových nanotrubiček je nejpoužívanější. 

Jednodušší výroba, podobné vlastnosti jako u SWCNT a cena řadí MWCNT mezi kandidáty 

využitelné v technické praxi.  
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Tabulka 2 Porovnání různých druhů SWCNTs a MWCNTs [5] [6] 

Typ CNT 

Purified 

SWCNTs 

(TNS) 

Carbon nanotube, 

single-walled 

(product num. 

755710) 

Carbon nanotube, 

multi-walled 

(product num. 

698849) 

Purified 

MWCNTs 

(TNM7) 

Čistota 

(obsah 

CNT) 

> 90 % > 70 % ≥ 98 % > 95 % 

Vnitřní 

průměr 
0,8-1,6 nm - 2-6 nm 5-12 nm 

Vnější 

průměr 
1-2 nm ~2 nm 6-13 nm 30-50 nm 

Délka 5-30 μm ~3 μm 2,5-20 μm 10-20 μm 

Měrný 

povrch 

[m2·g-1 

(m2·kg-1)] 

> 380 

(380 000) 

> 1000  

(1 000 000) 
> 216 (216 000) 

> 60 

(60 000) 

Objemová 

hmotnost 
0,14 g·cm-3 - - 0,22 g·cm-3 

Měrná 

hmotnost 
~2,1g·cm-3 1,7–1,9 g·cm-3 ~2,1g·cm-3 ~2,1g·cm-3 

Nečistoty < 1,5 % - - < 1,5 % 

Způsob 

výroby 
CVD CVD CVD CVD 

Cena (1g)  ~ 18 198,- Kč ~ 3 699,- Kč  
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2.4. Vlastnosti CNT 

Existuje nepřeberné množství uhlíkových nanotrubiček lišících se způsobem výroby, 

kvalitou, měrným povrchem, objemovou hmotností, vnějším či vnitřním průměrem, délkou 

nebo reaktivitou. Každá odlišnost mezi jednotlivými druhy zapříčiňuje rozdílné vlastnosti a 

předurčuje tak jejich použití. Současně není možné vytvořit čisté SWCNT nebo MWCNT. 

Vždy se jedná o určitou směsici SWCNT a MWCNT, kde převládající druh výrazněji 

ovlivňuje společné vlastnosti. Stanovené vlastnosti jsou průměrnou hodnotou celkové směsi 

CNT. Na druhé straně ovlivňováním poměru těchto dvou typů uhlíkových nanotrubiček a 

množství nečistot, je možné naprogramovat požadované vlastnosti CNT. Díky této velké 

variabilitě máme velký prostor zkoumání a výběru nejvhodnějšího typu s přesně 

požadovanými vlastnostmi. [3] [5] 

Tabulka 3 Vlastnosti CNT [3] 

Typ SWCNT MWCNT 

Způsob výroby - - 
CVD  

(délka ~ 2 mm) 

Modul pružnosti 

v tahu [GPa] 
320–1 740 270–950 - 

Modul pružnosti 

v tahu [GPa]* 
400–1 300 400–4 150 - 

Mez pevnosti v tahu 

[MPa] 
13 000–52 000 11 000–63 000 1 720 ± 640 

Mez pevnosti 

v tlaku [MPa] 
- 100 000–150 000 - 

*Experimentální měření založené na analýze termálních vibrací 
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Tabulka 4 Přehled typů a vlastností MWCNT [5] 

Způsob výroby CCVD CVD 
Indukovaný 

elektrický oblouk 

Čistota > 80 % > 90 % 

20–30 % 

(> 99 % obsah 

uhlíku) 

Průměr [nm] 9,5 110–170 7–12 

Délka [μm] 1,5 5–9 0,5–10 

Objemová hmotnost 

[g·mm-3] 
- 1,7 2,1 

Cena  3 496,5 Kč/1g 2 902,5 Kč/2g 8 613 Kč/1g 

 

Tabulka 5 Přehled typů a vlastností MWCNT [5] 

Způsob výroby CCVD CVD 
Indukovaný 

elektrický oblouk 

Čistota > 70 % 

> 77 % 

(> 90 % obsah 

uhlíku) 

98 % (polovodič) 

(2 % kov) 

Průměr [nm] 2 0,7–1,1 1,2–1,7 

Délka [μm] 3 0,3–2,3 0,3–5 

Objemová hmotnost 

[g·mm-3] 
1,7–1,9 1,7–1,9 1,7–1,9 

Cena  18 198, – Kč/1g 25 461, – Kč/1g 17 253, – Kč/1mg 
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Všechny CNT jsou nerozpustné ve vodě pro velkou hydrofobii povrchu. [7] Proto je velmi 

výhodné při práci s uhlíkovými nanotrubičkami používat látky napomáhající dispergaci 

uhlíkových nanotrubiček ve vodě a následně v betonové směsi. [8] 

2.5. Použití CNT v medicíně 

Vysoká chemická stálost, malé rozměry a vysoké pevnosti CNT zaujaly také lékařské a 

farmaceutické odvětví. Speciálně upravené CNT by v budoucnu bylo možné využít při výrobě 

léků či jako nosič léčivých látek. Možnost využití malých rozměrů by mohlo dovolit CNT 

prostupovat skrze dutiny v organických tkáních lidského těla. Potenciálně by tak mohlo jít o 

nový prostředek v boji proti rakovině. [7] 

Dosavadní zkoumání použití CNT v medicíně prozatím probíhá na experimentální úrovni na 

pokusných zvířatech. Potenciál využití se pohybuje od nosiče léčivých látek, přes biosenzory 

sloužící ke stanovení diagnóz až po použití jako antioxidant. [7] [9] 

2.6. Toxicita CNT 

Rozměr CNT umožňuje pronikat do nedrobnějších štěrbin a dutin. Dle výzkumů mohou být 

tyto vlastnosti životu nebezpečné. Ohroženo je hlavně dýchací ústrojí, kde takto drobné 

částice jsou schopné pronikat a ucpávat plicní sklípky. Vysoká reaktivita by navíc v citlivých 

vnitřních oblastech lidského těla mohla způsobovat vznik karcinogenních nádorů. [7] 

Některé studie prokazují neškodnost kontaktu CNT s jistými druhy buněk, na druhé straně 

jiné výzkumy prokazují potenciální nebezpečí, hlavně u „syrových“ neupravených CNT. 

Nejvíce jsou možnému nebezpečí vystaveny citlivé buňky. CNT při kontaktu s lidskými 

plicními buňkami mohou způsobit nepřímé poškození. SWCNT se jeví jako bezpečnější a 

méně toxické při kontaktu s živými buňkami. Nejhůře si stojí malé MWCNT. [7] 

Stále se neprokázalo jednoznačné nebezpečí pro člověka, zvláště pro pracovníky ve 

výrobnách CNT. Ovšem ani se nevyvrátila možnost, že CNT mohou způsobit nemoci plic u 

těchto lidí. Pokusy na hlodavcích ukazují nežádoucí biochemické změny v plicích. Přestože 

CNT mohou přinést velký užitek na poli medicíny, jak slibuje jejich potenciál, možná hrozba 

si získává většinu pozornosti. Výsledky výzkumů musí předložit jednoznačné výsledky a 
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zodpovědět všechny potenciální otázky týkající se hrozeb, než se začnou CNT používat jako 

léčivo. [7] 

Dle délky částic mohly CNT spadat do kategorie PM2,5 až PM10 dle normy ČSN ISO 7708 

Kvalita ovzduší – Definice velikosti frakcí částic pro odběr vzorků k hodnocení zdravotních 

rizik. [10] 

Dodavatelé značí CNT dle Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek 

směsí kategoriemi „H“ vět H319 – H335. Přidávají také výstražný symbol GHS07. [11] 

 

  

Obrázek 1 Značení toxicity [11] 
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Tabulka 6 Popis H vět [12] 

Číslo H věty Popis 

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. 

H331 Toxický při vdechování. 

H332 Zdraví škodlivý při vdechování. 

H334 

 

Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo 

dýchací potíže. 

 

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. 

 

Při práci dodavatelé doporučují dodržovat hygienická pravidla a v případě manipulace 

s uhlíkovými nanotrubičkami v suchém stavu se doporučuje použití respirátoru či jiné 

pomůcky chránící osobu před vdechnutím či požitím částic ústy nebo nosem. Současně by se 

při práci měly používat ochranné brýle a rukavice. [11] 

2.7. Výroba CNT 

Jedním z nejefektivnějších způsobů výroby uhlíkových nanotrubiček je výroba s pomocí 

elektrického oblouku mezi uhlíkovou katodou a anodou. Všechny ostatní způsoby jsou 

nákladné z důvodu potřeby nejnovějších, nejlepších a zároveň drahých přístrojů. Při těchto 

postupech navíc je potřeba používání kovových katalyzátorů, které nám ve výsledku 

kontaminují popřípadě i znehodnocují kvalitu výsledných uhlíkových nanotrubiček. 

Takovými procesy jsou kupříkladu laserová ablace (nebo-li odpařování hmoty) nebo 

elektrický oblouk. Obě tyto metody vytvářejí gramy či dokonce miligramy výsledných 

nanotrubiček v řádech hodin. Malá produkce a neschopnost následného úplného odstranění 

kovového katalyzátoru příliš neumožňují masové užívání tohoto perspektivního materiálu. 

Dalším možným způsobem výroby je metoda CVD (chemical vapor deposition). Zde 

s pomocí chemických procesů rostou na specializovaném podkladu nanotrubičky. I přes 

značnou efektivnost je tento způsob výhodnější pro tvorbu nanoelektroniky a senzorů.  
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Nejúčinnější způsob výroby využívá indukování elektrického oblouku skrze uhlíkovou 

katodu a anodu. Katoda je v tomto případě mnohem větší než anoda. Při svářecím procesu se 

spotřebovává plášť anody a současně vznikají požadované jedno či vícestěnné nanotrubičky. 

Vše zefektivňuje absence tlakové nádoby či uzavřenosti, jelikož se nevyužívá žádného 

kovového katalyzátoru, který by potřeboval speciální podmínky. [13] 

Obrázek 3 CVD pec [27] 

Obrázek 2 Výroba CNT s využitím indukování elektrického oblouku [26] 
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3. Uhlíkové nanotrubičky v betonech 

3.1. Princip použití CNT v betonech 

V tradičních cementových kompozitech, složených z cementu kameniva a vody, jsou 

hlavními nositeli většiny vlastností C-S-H gely (Calcium Silicate Hydrate – vápeno-silikátový 

hydrát). Tyto látky ve velkém měřítku ovlivňují výsledné pevnosti a smrštění. Při zrání betonů 

vzniká mnoho mikro i makro porušení. Nejznámějšími jsou smršťovací trhliny pohybující se 

od mikrometrů až po řády desetin či jednotek milimetrů. Kapilární póry vznikající v důsledku 

odchodu vypařené vody, vzduchové dutiny a další. [14] 

Každé byť i sebemenší narušení mikrostruktury může způsobit snížení výsledných pevností.  

Uhlíkové nanotrubičky fungují jako rozptýlená výztuž, ovšem ovlivňujeme s jimi strukturu 

na jiné úrovni. CNT spolupůsobí s cementovou matricí. Tato nanovýztuž zabraňuje vzniku 

mikrotrhlin, které z pohledu makrosvěta lze velmi obtížně ovlivnit. Zde přídavek 

nanotrubiček v nepatrném množství je schopný velmi efektivně zvýšit výsledné pevnosti (až 

20 % navýšení pevnosti po 90 dnech [15]), zlepšit Youngův model pružnosti v tahu [3] a 

zlepšit voděodolnost díky nižší pórovitosti. [14] [16] 
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4. Dispergace CNT pro aplikace do betonu 

Před přidáním uhlíkových trubiček jako příměsi do betonu je třeba jejich přípravy. Jednotlivé 

nanočástice pro vysoký měrný povrch (stovky metrů čtverečných na jeden gram CNT) a 

značné povrchové napětí se rády shlukují, podobně jako kuličky polystyrenu. Abychom 

zabránili vzniku nechtěných shluků v cementové směsi, rozrušují se elektrostatické a 

mechanické vazby mezi jednotlivými trubičkami. Tento proces se nazývá dispergace částic a 

provádíme jej ultrazvukovým kavitátorem viz obr.4.  

Tradiční způsoby homogenizace (míchačky s nuceným oběhem, aktivační, spádové, …) 

nevyužívající vysokých frekvencí jsou nedostačující k rovnoměrnému rozmíchání příměsi 

přidávané v řádech tisícin procent z hmotnosti cementu.   

 Obrázek 4 Ultrazvokový kavitátor 
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Dispergace se provádí ve vodním popřípadě lihovém prostředí. V lihovém prostředí sice 

dochází k dokonalejší dispergaci, ovšem pro vlastnosti lihu jako zpomalovače tuhnutí betonu 

jej nepoužíváme.  

Přídavkem plastifikační přísady lze velmi zefektivnit koagulace částic ve vodném roztoku. 

Dokonce dle měření vodný roztok je schopný zajistit výsledné navýšení pevností ztvrdlého 

betonu až o 50 %. Současně, jak objevil Bandyopadhyaya, přidáním dalších látek například 

arabské gumy, je možné navýšit množství rozdispergovaných uhlíkových nanotrubiček ve 

vodě až o 15 % z hmotnosti dispergovaných částic při zachování objemu vody. [8] 

S pomocí vysokých frekvencí (ultrazvuk, > 20 kHz) vedených s pomocí titanové sondy do 

vodného roztoku uhlíkových nanotrubiček dochází k homogenizaci. Při tomto 

homogenizačním procesu vzniká odpadní teplo, které je zapotřebí redukovat. Je tedy vhodné 

mít nádobu s míchaným roztokem v nádrži s chladicí kapalinou popřípadě ledem. 

Při dispergaci je zapotřebí zvolit vhodnou energii a amplitudu. Při nízkých hodnotách energie 

či amplitudy nedojde k dostatečné dispergaci a v čerstvém betonu budou neefektivní shluky 

CNT, viz obr 5. Naopak při příliš vysokých hodnotách může v extrémních případech docházet 

k narušení vazeb uhlíku v uhlíkové nanotrubičce a následnému roztříštění struktury trubičky. 

Při dispergaci se balancuje mezi dvěma stavy – nízká a vysoká dávka energie a hodnota 

amplitudy, které nepřinášejí pozitivní účinek. 

 

  

Obrázek 5 a) - nedispergovaná MWCNTs, b) – dispergovaná [15] 
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5. Dávkování CNT do betonu 

Dle studií množství přidané látky a výsledná účinnost jsou velmi ovlivněny počátečními 

vlastnostmi CNT. Už základní rozdíl, zda se přidávají SWCNT nebo MWCNT, hraje velkou 

roli. Pro vysokou pořizovací cenu SWCNT se více zkoumá MWCNT. Dále hraje roli čistota 

(většinou se pohybuje nad 90 %), délka trubiček, vnitřní a vnější průměr, přítomnost a 

množství katalyzátoru (kovy), způsob výroby a další. 

Při stanovení množství CNT do betonu pro experimentální ověřování účinku CNT v praktické 

části bakalářské práce se vycházelo z práce zabývající se optimálním množstvím uhlíkových 

nanotrubiček v cementových kompozitech. V případě betonových směsí byly použity CNT 

v množství 0,001 %, 0,003 %, 0,006 % a 0,01 % z hmotnosti cementu. Byly stanoveny 

vlastnosti po 90 dnech a výsledné hodnoty byly proloženy křivkou pro určení závislosti 

množství přidaných CNT na pevnosti v tlaku. [15] 

V grafu na obr. 6 je patrný bod zlomu, který se pohybuje v rozmezí mezi 0,001 % a 0,003 % 

CNT. Lze tedy usuzovat, že přídavkem CNT v tomto rozmezí by měly být dosahovány 

Obrázek 6 Závislost množství přidaných CNT na pevnosti v tlaku po 90 dnech [15] 
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nejlepší výsledky. Současně lze pozorovat značné ovlivnění pevností. Zde při 0,003 % CNT 

bylo dosaženo zvýšení pevností v tlaku po 90 dnech o 17,65 %. V praktické části bakalářské 

práce bylo na základě těchto publikovaných výsledků cílem určit přesnější hodnoty pevností 

s menším rozptylem přídavku CNT. [15] 

Pod elektronovým mikroskopem lze pozorovat rozdílnost struktury betonové směsi bez 

přídavku a s přídavkem CNT. Na obr. 7 je možné si povšimnout, že CNT ve struktuře se 

podobají rozptýlené výztuži v betonu.  
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Obrázek 7 a) referenční bez přídavku CNT, b) beton s přídavkem CNT [15] 

1, C-S-H gel 

2, Krystal (Crystal) – krystalická fáze  

3, Póry (Pores) 

4, CNT 
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6. Mrazuvzdornost betonů s CNT 

Jedná se o vlastnost požadovanou u většiny konstrukcí použitých v exteriéru. Především 

v našich podmínkách je tato vlastnost stěžejní a jde o otázku „života a smrti“ materiálu. 

Zvyšování mrazuvzdornosti betonů lze s pomocí provzdušňovačů, mikropóry zvyšují 

mrazuvzdornost, nebo zabráněním difúze vody a nasákávání makropórů vodou. [17] Přídavek 

CNT tvořící hutné, kompaktní a pevné struktury betonu, by současně mohl mít pozitivní vliv 

na mrazuvzdornost betonů.  

6.1. Poškození konstrukce vlivem zmrazování a rozmrazování 

Voda mění hustotu v závislosti na teplotě. Maximální hodnoty dosahuje voda při + 4 °C a to 

1000 kg·m-3. Při nižších teplotách hustota klesá, přičemž hustota ledu je mnohem menší nežli 

hustota vody, udává se poměr vody a ledu 12 : 11. Led s 917 kg·m-3 je schopný plavat na 

hladině vody a způsobuje promrzání od hladiny ke dnu. [18] 

Tento úbytek hmoty při změně vody v led v jednom metru krychlovém má za následek 

zvětšení objemu o 8,3 %.  

𝛥𝑉 =
𝜌1 − 𝜌2

𝜌1
· 100 =

1000 − 917

1000
· 100 = 8,3 % 

ρ1 .................................. hustota vody [kg·m-3] 

ρ2 .................................. hustota ledu [kg·m-3] 

ΔV ................................ změna objemu  

U betonů dochází k poškození při vniknutí kapalné vody z okolního prostředí do struktury 

ztvrdlého betonu pomocí kapilár vzniklých při vypaření záměsové vody. Skrz praskliny 

vznikající při objemových změnách zrajícího betonu. A případně s pomocí dalších cest, které 

vznikly při porušení celistvé struktury.  

Kapalná voda uvnitř struktury vyhledává a zaplňuje veškeré mikro i makropóry. Nejsou-li 

tyto prostory zaplňované vodou nijak řízeny, dochází při zamrzání vody především 

v makropórech k namáhání ztvrdlého betonu. Mrznoucí voda se přetváří v led a zvětšuje svůj 

objem až o 8,3 %. Při špatném tvaru pórů nově vzniklý led vyplní celý prostor póru a při 

dalším rozpínání namáhá betonovou strukturu jednak vlastním tlakem a navíc i hydraulickým 
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tlakem nezmrzlé vody. Tato voda tlačená ledem vniká do nově vznikajících spár a porušení 

okolo dutiny v cementovém tmelu a zvětšuje tak poškození struktury. Pevnosti betonu v tlaku 

jsou zde zastíněny nízkou odolností v tahu, na kterou je betonová struktura namáhána při 

zmrazovacích cyklech. [19] 

6.2. Teorie působení mrazu na stavební materiály  

Ztvrdlý beton je směs kameniva, cementového kamene a pórů. Veškeré druhy pórů informují 

o vlastnostech látky. Rozdělujeme je do několika kategorií. Otevřené a průchodné (schopné 

nasáknout kapalnou vodou při 20 °C), otevřené neprůchodné (vyžadující zvýšení tlaku pro 

úplné zaplnění póru) a uzavřené (neumožňující zaplnění). Správný poměr velikosti a 

vzdálenosti jednotlivých pórů dává vodě, při zmrazovaní, dostatečný prostor k rozpínání a 

zlepšuje tak mrazuvzdornost betonu. S pomocí spacing factoru lze stanovit vzdálenosti 

jednotlivých pórů a rtuťovou porozimetrií jejich velikost.  

Prostorová vzdálenost pórů by měla být menší než 0,25 mm a velikost účinných pórů by měla 

být v rozmezí 25 a 300 μm. Tento typ mikropór se vzdáleností menší než 250 μm, umožňuje 

objemové rozepnutí zmrazované vody bez porušení okolní struktury betonu. Kromě mikropór 

se ve struktuře cementového kamene současně nacházejí makropóry, trhlinky a kapiláry. [4] 

6.3. Možné účinky CNT při zmrazování 

Nízkou odolnost betonu vůči tahovému namáhání lze zvýšit použitím výztuže, zpravidla 

ocelové. Výztuž nedokáže zabránit většině zmíněných porušení struktury. Rozptýlená výztuž 

dokáže napomoci při zabraňování vzniku trhlin při objemových změnách betonu. 

Teoreticky by tento problém trhlin v betonu vzniklých v důsledku působení mrazu mohla 

vyřešit výztuž o menších rozměrech. Uhlíkové nanotrubičky s pevnostmi srovnatelnými 

s ocelí (ocel mez pevnosti v tahu 1 500–3 600 MPa, uhlíkové nanotrubičky pevnosti v tahu  

1 100–63 000 MPa) by měly uhlíkovým nanotrubičkám umožnit zvládat tahová namáhání 

vyvolaná kapalinou či rozpínáním ledu. 

Tedy i v tomto případě by mohly uhlíkové nanotrubičky zabránit poškození a významně 

prodloužit životnost betonových konstrukcí použitých v exteriéru. 
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6.4. Mrazuvzdornost cementových kompozitů s příměsí CNT 

Cementové kompozity s příměsí CNT (obsah CNT 0,001 % - 0,003 % z hmotnosti cementu) 

dokáží příznivě ovlivnit pevnost v tlaku. Zlepšení se pohybuje v řádech jednotek až desítek 

procent oproti směsi bez příměsi CNT. [15] 

Cyklické zmrazování a rozmrazování namáhá betonovou směs při rozpínání vody měnící se 

v led v makropórech. Tato skutečnost poukazuje na možné příznivé účinky přídavku CNT do 

betonů vystavených podmínkám mrazu. [20] 

Obrázek 8 ukazuje pokles pevnosti směsi s přídavkem CNT a bez přídavku. Procentuální osa 

vyjadřuje změnu pevnosti v tlaku po daném počtu zmrazovacích cyklů. Na sloupcovém grafu 

je vidět, že směs bez obsahu CNT ztrácí pevnosti vyšším tempem, než cementová směs 

s přídavkem CNT. Počáteční rozdíl pevností v tlaku, navýšený obsahem CNT, se s rostoucím 

počtem cyklů zvyšuje. 

Voda nasáklá v pórech zamrzá při teplotě dané velikostí póru. Ve větších pórech (kaverny, 

dutiny nebo makropóry)přechází voda v led při 0 °C a teplotách blízkých nule. V mikropórech 

voda za běžných podmínek nezamrzá. Makropóry jsou namáhány rozpínáním ledu. Následné 

Obrázek 8 Vlastnosti zmrazovaného cementového kompozitu s přídavkem CNT  a směsi 

bez obsahu CNT [20] 

 
Pozn. 1 

Control(strength) – pevnost kontrolní/referenční směsi bez obsahu CNT 

Q3-CNT(strength) – pevnost směsi s přídavkem CNT 

Control(degradation) – degradace pevnosti kontrolní/referenční směsi bez obsahu CNT 

Q3-CNT (degradation) – degradace pevnost směsi s přídavkem CNT 
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poruchy makropór zvětšují a propojují mikropóry, způsobují tak další zamrzání vody, která 

stejným postupem proniká hlouběji do struktury kompozitu. [20] 

Lepší mrazuvzdornost směsi s obsahem CNT můžeme připisovat tvorbě rozptýlené 

nanovýztuže tvořící spojení a mosty ve zhydratovaném cementovém kameni. Vznikající led 

ve struktuře vytváří namáhání zhydratovaného cementového tmele, které následně přenáší do 

uhlíkových nanotrubiček v podobě výztuže. K porušení struktury je zapotřebí překonání jak 

cementového kamene, tak CNT.  

Dále menšímu poklesu pevností napomáhá zmenšení hydratačního smrštění díky přídavku 

CNT. Struktura obsahuje menší množství porušení a trhlin, jež by napomáhaly zamrzání 

nasáklé vody  při teplotách bližších nule. Absence mikrotrhlin může dokázat značné 

prodloužení životnosti materiálu, oproti tradičnímu betonu bez přídavku CNT.  [20] 

6.5. Mikrostruktura betonů s příměsí CNT 

Modifikace struktury cementových systémů s pomocí uhlíkových nanotrubiček je v současné 

době jednou z nejslibnějších metod. CNT nejenže ovlivňují strukturu, vlastnosti a karbonataci 

betonů, ale také dle výsledků poukazují na možnost působení na pozici modifikační příměsi. 

Mohlo by se přesněji řečeno jednat o příměs II druhu. [21] 

Vyjma navyšování pevností v tlaku a pevností v tahu betonu, v jistém směru se mechanizmus 

působení CNT podobá pucolánovým příměsím. Dle studií obsah CNT v betonech ovlivňuje 

růst krystalů a tvorbu C-S-H gelu. Následně nastává redukce pórů na úrovni mikro a nano, 

čímž dochází k celkovému zhutňování struktury projevující se navýšením pevnosti v tlaku. 

[21]  
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Rentgenová difrakční analýza (obr. 9) ukazuje největší charakteristické píky hydroxidu 

vápenatého Ca(OH)2 (Portlanditu). V betonu s obsahem CNT mají píky nižší intensitu. Nižší 

intenzita píků u betonu s obsahem CNT ukazuje na vyšší hydratační stupeň C3S (alitu) a C2S 

(belitu).  

  

Obrázek 9 Rentgenová difrakční analýza a) betonu bez přídavku CNT b) betonu s CNT [21] 

 
Pozn. 2 

experimental difraction curve – naměřená difrakční křivka 

calculated diffrection curve – vypočtená difrakční křivka (bez zakřivujícího pozadí, obsah železa) 

difference curve of the experimental and calculated diffraction spektra – křivka rozdílu mezi 

naměřeným a vypočteným difrakčním spektrem 

Bragg strokes – Braggovy křivky (ionizující záření) 



33 
 

Je známo, že redukcí obsahu portlanditu (Ca(OH)2) ve struktuře betonu dochází ke změně 

obsahu C-S-H gelu a současnému snížení pórozity struktury. [21] 

Obr. 11 znázorňuje schéma fungování uhlíkových nanotrubiček v mikrostruktuře betonu 

s příměsí CNT. Hydratační produkty v okolí CNT (krystalizačního centra) propojují celkovou 

strukturu, zpevňují a hlavně uzavírají prostor, který by u betonu bez přídavku CNT tvořil pór. 

Výsledkem těchto pochodů je snižování celkové porozity a nárůst objemové hmotnosti 

betonu. [21] 

Výzkumy nacházejí přímou spojitost mezi koncentrací Ca(OH)2 a pH. Vysoký obsah 

portlanditu zajišťuje pH v rozmezí 12,5 – 13. Na základě dat měření je možné vyvodit, nano 

modifikace cementové matrice díky CNT snižují obsah portlanditu, následkem čehož také 

Obrázek 10 Kvantitativní analýza obsahu minerálů [21] 

Obrázek 11 Schéma póru ve struktuře a) betonu bez CNT, b) betonu s CNT [21] 
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ovlivňuje pH betonu. Tyto faktory by mohly mít vážný vliv na kompozit jako celek a strukturu 

hydratačních produktů i jejich následných modikací. [21] 

Celkové zhutňování cementového kamene zvyšuje pevnosti ztvrdlého betonu a zhoršuje 

difůzní schopnosti vody, což vede k vyšší odolnosti, trvanlivosti a mrazuvzdornosti betonu. 

6.6. Kontaktní zóna 

Cementový kámen není jediná nejslabší struktura v betonu, je jí také kontaktní zóna. Tato 

velice tenká vrstvička na povrchu kameniva tvořená slabým portlanditem nebo ettringitem 

drží kamenivo pohromadě. Přidání pucolánově aktivních příměsí II. druhu, je možné pevnost 

kontaktní zóny podstatně zvýšit. [4]  

V kontaktní zóně na obr. 12 je možné pozorovat portlandit (obr. 12 a) a ettringit (obr. 12 b). 

Snímek c zobrazuje stejnou oblast, ovšem zde struktura obsahuje i CNT. Struktura je hutnější, 

bez pozorovatelného poškození a pórů. Lze předpokládat, že tato kompaktní struktura je 

důsledek přídavku CNT, které se dostaly na povrch kameniva během zpracování čerstvého 

betonu. Obr. 12 c) ukazuje velice podobný efekt vzniklý díky CNT, jako přídavek pucolánově 

aktivních příměsí. Můžeme vyvodit potvrzení hypotézy z rentgenové difrakční analýzy. 

Přídavek CNT podporuje tvorbu struktur velice blízkých přídavku pucolánově aktivních 

příměsí II. druhu. [21] 

Obrázek 12 Kontaktní zóna mezi kamenivem a cementovým kamenem a) b) bez CNT, c) s obsahem 

CNT [21] 
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7. Zkušební metody pro stanovení vlastností betonů s CNT 

7.1. ČSN EN 12 350-2: 2009 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška 

sednutím 

Při této zkoušce se plní normový kužel čerstvým betonem a po odformování se sleduje výška 

sednutí. 

7.1.1. Postup: 

Vodou ovlhčený Abramsův kužel (ds = 200 ± 2 mm, dh = 100 ± 2 mm, h = 300 ± 2 mm) se 

položí na ovlhčenou desku a plní se s pomocí násypky po třetinách. Každé třetinové naplnění 

je zhutňováno 25 vpichy ovlhčenou propichovací tyčí. Po naplnění kužele a zarovnání 

povrchu a se odformuje kužel. Zvedání formy by mělo být 2 – 5 s. Obrácenou formou 

přiloženou ke kuželu betonu se změří pravítkem výška sednutí. Hodnota se zaokrouhluje na 

10 mm. Celkové provádění zkoušky by nemělo přesáhnout 150 s. [22] 

7.2. ČSN EN 12 390 - 3: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3:  

Pevnosti v tlaku zkušebních těles 

Po vložení tělesa do lisu vrchní stranou kolmo ke směru lisování se zvyšuje tlak až do první 

ztráty pevnosti. Na přístroji se odečítá síla, z níž se vypočte pevnost v tlaku. [23] 

7.2.1. Výpočet: 

𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴𝑐
= [𝑀𝑃𝑎] 

F ......................... Maximální zatížení při porušení [N] 

Ac ....................... Průřezová plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatížení v tlaku, 

vypočtená z jmenovité velikosti tělesa nebo ze změřených rozměrů tělesa [mm-2] 

7.3. ČSN EN 12 390 – 5: Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: 

Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles 

U trámců o rozměrech 100 × 100 × 400 mm se provádí čtyřbodový ohyb. Vzorek je namáhán 

kolmo na směr zhutnění. Z působící síly při porušení určíme pevnost v tahu za ohybu. [24] 
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7.3.1. Výpočet: 

𝑓𝑐𝑓 =
𝐹 · 𝑙

𝑑1 · 𝑑2
2 = [𝑀𝑃𝑎] 

F ......................... Maximální zatížení [N] 

d1,d2 ................... Rozměry tělesa v příčném řezu [mm] 

l .......................... Vzdálenost mezi podpěrnými válečky [mm] 

7.4. ČSN 73 1322: Stanovení mrazuvzdornosti betonu 

Zkoušení se provádí na betonových trámcích o rozměrech 100 × 100 × 400 mm uložených 25 

dnů ve vlhkém prostředí a 3 dny ve vodním prostředí dle ČSN 73 1316. (57 dní ve vlhkém 

prostředí a 3 dny ve vodě, bude-li konstrukce ze zkoušeného betonu vystavena střídavému 

mrazu ve stáří 90 dní.) 

Tělesa jsou cyklicky zmrazována na teplotu -15 °C až -20 °C  a následně rozmrazována vodou 

na teplotu +15 °C až 22 °C. Jeden cyklus trvá 6 h, viz obr. 13. Vzorky se zkouší na 50, 100 

nebo 150 cyklů, přičemž po daném počtu cyklů se zváží vzorek, pro určení hmotnostního 

úbytku, a provede se pevnost v tahu za ohybu dle ČSN EN 12390 – 5 na zkoušených i 

referenčních trámcích. Součinitel mrazuvzdornosti se určí jako poměr pevnosti 

zmrazovaných těles k pevnosti referenčních. V případě poměru menšího než 75 % je 

zkoušený beton označen za nemrazuvzdorný. [25] 
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Obrázek 13 Grafické znázornění zmrazovacích cyklů zkoušení betonů 
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III. Praktická část 

8. Cíl 

Cílem práce je navrhnout recepturu betonu s CNT a stanovit vlastnosti betonů po 28 a 90 

dnech. Dále ověřit mrazuvzdornost betonu s přídavkem uhlíkových nanotrubiček po 100 

zmrazovacích cyklech. 

9. Metodika práce 

9.1. ETAPA I 

 Rešerše informací 

 Návrh receptury betonu s CNT 

 Homogenizace CNT 

 Výroba a zkoušení betonu s CNT 

 Zhodnocení vlastností betonů s CNT  

9.2. ETAPA II 

 Úprava návrhu receptury betonu s CNT 

 Příprava a zkoušení betonů s CNT (upravená receptura) 

 Zhodnocení vlastností betonů s CNT  

9.3. ETAPA III 

 Nádrh složení betonu s vysokou odolností vůči působení mrazu 

 Výroba a zkoušení betonu s CNT 

 Zhodnocení vlastností betonů s CNT  
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10. Vlastnosti použitých materiálů 

10.1. Cement 

Při výrobě byl použit balený Portlandský cement CEM I 42,5 R. Vyroben v cementárně Závod 

Mokrá firmou Českomoravský cement, a. s. Chemické složení a mechanické vlastnosti viz 

příloha č. 1. 

Název: ............................................. CEM I 42,5 R Portlandský cement 

Pevnost v tlaku: .............................. 28 dní – 61 MPa, 90 dní – 67 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu: ................ 28 dní – 9 MPa, 90 dní – 9 MPa  

Počátek tuhnutí: .............................. 201 min 

Konec tuhnutí: ................................ 264 min 

Měrný povrch: ................................ 381 m2·kg-1 

Hydratační teplo: ............................ 310 J·g-1 

10.2. Kamenivo 

Drobné těžené kamenivo frakce 0–4 mm písek z pískovny Žabčice. 

Hrubé drcené kamenivo frakce 4–8 mm a 8–16 mm granit a granodiorit z lomu Olbramovice. 

10.3. Voda 

Záměsová voda byla pitná voda dle ČSN EN 1008 Záměsová voda do betonu, která vyhovuje 

bez potřeby provádění zkoušek. 

Dispergace CNT probíhala v demineralizované vodě zbavené pomocí filtrace všech minerálů 

obsažených ve vodě.   
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10.4. Plastifikační přísada 

Při dispergaci CNT byla přidávána plastifikační přísada ETHACRYLTM HF. Chemické 

složení a mechanické vlastnosti viz příloha č. 2. 

Název: ............................................. ETHACRYLTM HF 

Typ: ................................................. Polykarboxylát éter 

Barva (20 °C): ................................. žlutohnědá tekutina 

Obsah sušiny: .................................. 40 % 

pH (20 °C): ..................................... 4 

Hustota (20 °C): .............................. 1,07 g·cm-3 

Viskozita: ........................................ 350 mPa·s 

Obsah chloridů: .............................. < 0,01 % 

Obsah alkálií (Na2Oeq): ................... < 1,5 % 

Redukce vody: ................................ 30 % 

V ETAPĚ III byla použita superplastifikační přísada Sika ViscoCrete-1035 CZ. Technický 

list viz příloha č. 3. 

Název: ............................................. Sika ViscoCrete-1035 CZ 

Typ: ................................................. Vodný roztok modifikovaných polykarboxylátů 

Obsah sušiny: .................................. 40 % 

pH (20 °C): ..................................... 4,5 ± 0,5 

Hustota (20 °C): .............................. 1,06 kg·l-1 

Viskozita: ........................................ 350 mPa·s 

Obsah chloridů: .............................. < 0,1 % 

Obsah alkálií (Na2O): ..................... < 1,0 % 
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10.5. CNT 

Použití uhlíkové nanotrubičky. Technické listy příloha č. 4. 

Název: ............................................. TNM7 

Barva: ............................................. černá 

Typ: ................................................. MWCNT (vícestěnné uhlíkové nanotrubičky) 

Čistota: ............................................ > 95 % 

ID (vnitřní velikost): ....................... 5–12 nm 

OD (vnější velikost): ...................... 30–50 nm 

Délka: ............................................. 10–20 μm 

Měrný povrch: ................................ > 60 m2/g (60 000 m2/kg) 

Objemová hmotnost: ...................... 0,22 g/cm3 (220 kg/m3) 

Hustota částic: ................................ 2,1 g/cm3 (210 kg/m3) 

Elektrická vodivost: ........................ > 100 s/cm 

Způsob výroby: ............................... CVD (chemical vapor deposition) 
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11. ETAPA I 

11.1. Receptura 

Byla navržena receptura betonu s uhlíkovými nanotrubičkami. Při návrhu se vycházelo 

z práce R. Hamzaoui a kol „Optimal Carbon Nanotubes Concentration Incorporated in Mortar 

and Concrete“. [15] Složení je uvedeno v tabulce 7. 

Tabulka 7 ETAPA I – směs betonu s CNT (C-CNT-I) a referenčního betonu bez CNT (C-Ref-I) 

Typ receptury C-Ref-I C-CNT-I C-Ref-I C-CNT-I 

Vstupní složka 1 m3 15 l 

Cement CEM I 42,5 

Mokrá 
[kg] 313 313 4,7 4,7 

Kamenivo 

DTK 0-4 

mm Žabčice 
[kg / %] 

705 

(38 %) 

705 

(38 %) 

10,6 

(38 %) 

10,6 

(38 %) 

HDK 4-8 

mm 

Olbramovice 

[kg / %] 
315 

(17 %) 

315 

(17 %) 

4,7 

(17 %) 

4,7 

(17 %) 

HDK 8-16 

mm 

Olbramovice 

[kg / %] 
742 

(40 %) 

742 

(40 %) 

12,5 

 (40 %) 

12,5 

(40 %) 

Voda [kg] 160 160 2,4 2,4 

Plastifikační přísada 

ETHACRYLTM HF 

[g /  

% z mc] 

37,6 

(0,012 %) 

37,6 

(0,012 %) 

0,564 

(0,012 %) 

0,564 

 (0,012 %) 

CNT 
[g /  

% z mc] 
- 

9,4 

(0,003 %) 
- 

0,141 

(0,003 %) 
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11.2. Postup míchání: 

K přesně naváženému množství nanočástic s přesností na 4 desetinná místa s 

maximální odchylkou 0,001 g v kádince bylo po vytárování přidáno 200 g vody. Do kádinky 

se přidala superlastifikační přísada  ETHACRYLTM HF navážená s přesností na 4 desetinná 

místa s maximální odchylkou 0,01 g na analytických vahách.  

Roztok byl umístěn na magnetické míchadlo a po dobu cca 15 minut se homogenizoval. 

Promíchaný roztok byl dále homogenizován s pomocí vysokofrekvenčního 

hydrodynamického kavitátoru s amplitudou 72 % až do energie 62 kJ.  

Dle receptury byly přesně naváženy jednotlivé komponenty požadované betonové směsi. Do 

míchačky s nuceným oběhem bylo nadávkováno navážené kamenivo od nejhrubšího po 

nejjemnější, krátce promícháno a byl přidán cement. Opět po krátkém promíchání byla 

přidána voda s plastifikátorem. U směsi obsahující nanočástice byla naváženo pouze 2,2 kg 

vody a přidáno 200 g vody s homogenizovanými nanočásticemi. U Referenční směsi se 

přidala plastifikační přísada, směs s CNT již obsahovala plastifikační přísadu v roztoku. 

Na výsledné směsi byla provedena zkouška sednutí Abramsova kužele. Po homogenizaci 

v kolečkách byly naplněny každou směsí formy 100 ×100 ×100 mm. 

  



43 
 

11.3. Naměřené hodnoty ETAPY I 

Tabulka 8 ETAPA I – pevnosti stanovené po 28 dnech  

Typ 

směsi 

Označení 

krychlí 

Ø b 

[mm] 

Ø h 

[mm] 
Síla F [kN] 

Pevnost v 

tlaku fc [MPa] 

Ø Pevnost v 

tlaku fc [MPa] 

C
-R

ef
-I

 

1 100,5 100,8 486,0 48,0 

48,0 2 99,9 100,4 477,0 47,6 

3 100,0 100,0 483,0 48,3 

C
-C

N
T

-I
 

1 100,5 100,5 502,0 49,7 

50,8 2 100,9 100,8 510,0 50,2 

3 101,3 101,0 537,0 52,5 

11.4. Porovnání pevností 

(C − CNT − I) − (C − Ref − I)

C − Ref − I
=  

(50,8 −  48,0)

48,0
· 100 ≅ 𝟓, 𝟖𝟑 % 

11.5. Diskuse výsledků z ETAPY I 

Byl připraven beton s 0,003 % CNT z hmotnosti cementu. Třída konzistence sednutí kužele 

byla S1. Referenční beton bez nanočástic dosáhl sednutí 20 mm, beton s obsahem CNT 

sednutí 10 mm. 

Stanovena byla pevnost betonu v tlaku po 28 dnech. Beton s CNT dosáhl po 28 dnech 

48 MPa. Beton s CNT dosáhl zvýšení pevností o 5,83 % na 50,8 MPa. 

Výsledky prokázaly příznivý vliv nanočástic na pevnosti betonů, přestože množství 

přidávaných nanočástic se vzhledem k dávce ostatních komponentů zdá nepatrné. 
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12. ETAPA II 

12.1. Úprava návrhu 

Na základě výsledků získaných v ETAPĚ I byla upravena receptura betonu s CNT. Hmotnost 

vynechané frakce 16–22 mm byla rozdělena mezi frakce 0–4, 4–8 a 8–16 v poměru 

jednotlivých frakcí. 

12.2. Receptura 

Upravená receptura na základě výsledků ETAPY I. 

Tabulka 9 ETAPA II – směs betonu s CNT (C-CNT-II) a referenčního betonu bez CNT (C-Ref-II) 

Typ receptury C-Ref-II C-CNT-II C-Ref-II C-CNT-II 

Vstupní složka 1 m3 30 l 

Cement CEM I 42,5 

Mokrá 
[kg] 313 313 9,4 9,4 

Kamenivo 

DTK 0-4 

mm Žabčice 
[kg / %] 

742 

(40 %) 

742 

(40 %) 

22,3 

(40 %) 

22,3 

(40 %) 

HDK 4-8 

mm 

Olbramovice 

[kg / %] 
334 

(18 %) 

334 

(18 %) 

10,0 

(18 %) 

10,0 

(18 %) 

HDK 8-16 

mm 

Olbramovice 

[kg / %] 
779 

(42 %) 

779 

(42 %) 

23,4 

(42 %) 

23,4 

(42 %) 

Voda [kg] 160 160 4,8 4,8 

Plastifikační přísada 

ETHACRYLTM HF 

[g / 

 % z mc] 

37,6 

(0,012 %) 

37,6 

(0,012 %) 

1,127 

(0,012 %) 

1,127 

(0,012 %) 

CNT 
[g / 

 % z mc] 
- 

9,4 

(0,003 %) 
- 

0,282 

(0,003 %) 

 

  



45 
 

12.3. Naměřené hodnoty ETAPY II 

Tabulka 10 ETAPA II – pevnosti stanovené po 28 a 90 dnech u betonu s CNT (C-CNT-II) a 

referenčního betonu bez CNT (C-Ref-II) 

Typ 

směsi 

O
zn

a
če

n
í 

Ø b 

[mm] 

Ø h 

[mm] 
Síla F 

[kN] 

Pevnost 

v tlaku 

fc 

[MPa] 

Ø 

Pevnost 

v tlaku 

fc 

[MPa] 

Ø b 

[mm] 

Ø h 

[mm] 
Síla F 

[kN] 

Pevnost 

v tlaku 

fc 

[MPa] 

Ø 

Pevnost 

v tlaku 

fc 

[MPa] 

C
-R

ef
-I

I 

1 149,9 149,5 1143,0 51,0* 

44,2 

(46,5) 

149,4 150,4 1260,0 56,1 

56,7 

(53,4) 
2 150,1 150,1 974,0 43,2 150,3 150,9 1058,0 46,6* 

3 150,3 150,0 1019,0 45,2 149,1 149,2 1278,0 57,4 

C
-C

N
T

-I
I 

1 149,1 149,2 1239,0 55,7 

56,2 

(54,0) 

149,0 145,1 1394,0 64,5 

64,5 

(56,4) 
2 149,4 149,4 1266,0 56,7 150,2 146,4 1179,0 53,6* 

3 150,1 150,0 1116,0 49,6* 150,2 150,2 1156,0 51,2* 

Pozn. 3 *Nezapočítáno do průměrné pevnosti (velká odchylka) 

(XX) – průměrná pevnost při výpočtu ze všech pevností 

12.4. Porovnání pevností 

28 denní: 

(C − CNT − II) − (C − Ref − II)

C − Ref − II
=  

(56,2 −  44,2)

44,2
· 100 ≅ 𝟐𝟕, 𝟏𝟓 % 

90 denní: 

(C − CNT − II) − (C − Ref − II)

C − Ref − II
=  

(64,5 −  56,7)

56,7
· 100 ≅ 𝟏𝟑, 𝟕𝟔 % 
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12.5. Diskuse výsledků z ETAPY II 

S využitím znalostí z přípravy betonu v ETAPĚ I byla upravena receptura betonu, při 

zachování konzistence S1. Bylo upraveno procentuální zastoupení frakcí kameniva. Bylo 

dosaženo vyšších pevností referenčního betonu a současně došlo i ke zvýšení pevností betonů 

s CNT. Po 28 dnech byl nárůst 5,83 % v ETAPĚ I a o 27,15 % po upravení receptury 

v ETAPĚ II. U 90 denních pevností práce R. Hamzaoui a kol „Optimal Carbon Nanotubes 

Concentration Incorporated in Mortar and Concrete“ [15] uvádí navýšení o 17,65 % 

přídavkem 0,003 % uhlíkových nanotrubiček, kdežto v našem případě došlo ke zlepšení o 

pouhých 13,76%. 

Pro zlepšení vlastností by mohlo pomoci snížení množství záměsové vody a přídavek 

plastifikační přísady do betonu. 
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13. ETAPA III 

13.1. Receptura 

Návrh receptury na mrazuvzdornost. 

Tabulka 11 ETAPA III – směs betonu s CNT (C-CNT-II) a referenčního betonu bez CNT (C-Ref-II) 

Typ receptury C-Ref-I C-CNT-I C-Ref-I C-CNT-I 

Vstupní složka 1 m3 27 l 

Cement CEM I 42,5 

Mokrá 
[kg] 360 360 9,72 9,72 

Kamenivo 

DTK 0-4 

mm Žabčice 
[kg / %] 

840 

(43 %) 

840 

(43 %) 

22,7 

(43 %) 

22,7 

(43 %) 

HDK 4-8 

mm 

Olbramovice 

[kg / %] 
205 

(11 %) 

205 

(11 %) 

5,5 

(11 %) 

5,5 

(11 %) 

HDK 8-16 

mm 

Olbramovice 

[kg / %] 
900 

(46 %) 

900 

(46 %) 

24,3 

(46 %) 

24,3 

(46 %) 

Voda [kg] 153 153 4,12 4,12 

Superlastifikační přísada 

Sika ViscoCrete-1035 CZ 

[g /  

% z mc] 

2880 

(0,8 %) 

2880 

(0,8 %) 

77,8 

(0,8 %) 

77,8 

(0,8 %) 

Plastifikační přísada 

ETHACRYLTM HF 

[g /  

% z mc] 

37,6 

(0,012 %) 

37,6 

(0,012 %) 

1,166 

(0,012 %) 

1,166 

(0,012 %) 

CNT 
[g /  

% z mc] 
- 

9,4 

(0,003 %) 
- 

0,292 

(0,003 %) 
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13.2. Naměřené hodnoty ETAPY III 

Tabulka 12 ETAPA III – pevnosti stanovené po 100 zmrazovacích cyklech u betonu bez CNT,  

C-Ref-III – nezmrazované trámce a C-Ref-M-III – zmrazované trámce 

Typ 

směsi 

O
zn

a
če

n
í 

Ø b 

[mm] 

Ø h 

[mm] 

Ø l 

[mm] 

Hmotnost 

m 

[g] 

Objemová 

hmotnost 

[kg·m-3] 

Síla F 

[kN] 

Pevnost 

v tahu  

ohybem 

fcf 

[MPa] 

Ø 

Pevnost 

v tahu  

ohybem 

fcf 

[MPa] 

C
-R

ef
-I

II
 

1 97,4 100,9 400,4 9290 2360 20,7 6,3 

6,3 2 95,7 100,0 400,7 9259 2410 19,2 6,0 

3 96,5 100,1 400,1 9367 2420 21,0 6,5 

C
-R

ef
-M

-I
II

 

1 98,7 99,4 400,8 9458 2410 13,6 4,2 

4,6 2 100,1 99,9 400,1 9504 2380 16,1 4,8 

3 99,6 97,1 400,3 9238 2390 15,2 4,9 

 

13.3.  Vyhodnocení mrazuvzdornosti betonu bez CNT 

𝐶 − 𝑅𝑒𝑓 − 𝑀 − 𝐼𝐼𝐼

𝐶 − 𝑅𝑒𝑓 − 𝐼𝐼𝐼
· 100 =  

4,6

6,3
· 100 ≅ 𝟕𝟑, 𝟎 % < 𝟕𝟓 % 
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Tabulka 13 ETAPA III – pevnosti stanovené po 100 zmrazovacích cyklech u betonu s CNT,  

C-CNT-III – nezmrazované trámce a C-CNT-M-III – zmrazované trámce 

Typ 

směsi 

O
zn

a
če

n
í 

Ø b 

[mm] 

Ø h 

[mm] 

Ø l 

[mm] 

Hmotnost 

m 

[g] 

Objemová 

hmotnost 

[kg·m-3] 

Síla F 

[kN] 

Pevnost 

v tahu  

ohybem 

fcf 

[MPa] 

Ø 

Pevnost 

v tahu  

ohybem 

fcf 

[MPa] 

C
-C

N
T

-I
II

 

1 99,0 100,4 400,4 9603 2410 19,8 6,0 

6,2 2 98,2 100,0 400,2 9436 2400 18,2 5,6 

3 97,0 100,0 400,3 9289 2390 22,5 7,0 

C
-C

N
T

-M
-I

II
 

1 98,8 100,1 399,6 9380 2370 22,6 6,8 

6,7 2 97,4 100,2 399,6 9301 2380 22,4 6,9 

3 98,6 99,9 399,9 9472 2400 21,2 6,5 

 

13.4. Vyhodnocení mrazuvzdornosti betonu s CNT 

𝐶 − 𝐶𝑁𝑇 − 𝑀 − 𝐼𝐼𝐼

𝐶 − 𝐶𝑁𝑇 − 𝐼𝐼𝐼
· 100 =  

6,7

6,2
· 100 ≅ 𝟏𝟎𝟖, 𝟏% > 𝟕𝟓 % 
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13.5. Porovnání pevností v tahu ohybem 

Nezmrazované vzorky: 

(𝐶 − 𝐶𝑁𝑇 − 𝐼𝐼𝐼) − (𝐶 − 𝑅𝑒𝑓 − 𝐼𝐼𝐼)

𝐶 − 𝑅𝑒𝑓 − 𝐼𝐼𝐼
· 100 =  

(6,2 −  6,3)

6,3
· 100 ≅ −𝟏, 𝟓𝟗 % 

Zmrazované vzorky: 

(𝐶 − 𝐶𝑁𝑇 − 𝑀 − 𝐼𝐼𝐼) − (𝐶 − 𝑅𝑒𝑓 − 𝑀 − 𝐼𝐼𝐼)

𝐶 − 𝑅𝑒𝑓 − 𝑀 − 𝐼𝐼𝐼
· 100 =  

(6,7 −  4,6)

4,6
· 100 ≅ 𝟒𝟓, 𝟔𝟓 % 

 

13.6. Diskuse výsledků z ETAPY III 

Navržená receptura byla vyzkoušena na mrazuvzdornost. Třída sednutí kužele byla S4. Po 25 

denním uložení ve vlhkém prostředí a 3 dnech ve vodě byla polovina vzorků zkoušena na 100 

zmrazovacích cyklů. Po 25 cyklech byla ověřována hmotnost. Úbytek byl zanedbatelný, 

všechny měřené vzorky úspěšně absolvovaly zmrazovací cykly.  
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Referenční beton bez CNT dosáhl pevnosti v tahu ohybem 6,3 MPa a zmrazovaný beton bez 

CNT 4,6 MPa. Výsledný součinitel mrazuvzdornosti odpovídá hodnotě 73,0 %, tedy 

nevyhoví normovému požadavku větší či roven 75 %. 

Referenční nezmrazovaný beton s CNT měl pevnost 6,2 MPa a zmrazovaný beton s CNT 

navýšil pevnost na 6,7 MPa. Součinitel mrazuvzdornosti vychází 108,1 % a beton s CNT 

vyhoví na 100 zmrazovacích cyklů. Z pevností lze vyvodit, že se betonu s CNT mráz ani 

nedotkl. 

Při vzájemném porovnání nezmrazované betony bez CNT a s CNT měly v tahu ohybem stejné 

hodnoty 6,3 MPa a 6,2 MPa. Rozdíl odpovídá zanedbatelné hodnotě 1,59 %. Zkoušený beton 

na mrazuvzdornost bez obsahu CNT dosáhl pevnosti 4,6 MPa a beton s CNT 6,7 MPa. 

Vzájemný rozdíl činí 45,65 % zlepšení ve prospěch betonu s CNT. 

Z měření můžeme vyvodit, že obsah CNT nemá prokazatelný vliv na zlepšení pevnosti v tahu 

ohybem. Na druhé straně CNT napomáhá k excelentním výsledkům při zmrazování. 

14. Závěr 

V úvodu této práce byl prováděn rozbor technologie uhlíkových nanotrubiček z mnoha směrů 

od výroby, přes vlastnosti a použití, až po možné účinky v oblasti medicíny či toxicity. 

Srovnáním s ostatními materiály používanými jako výztuž mají uhlíkové nanotrubičky své 

unikátní místo. Působí na úrovni nano, i drobné množství vzhledem k množství směsi dokáže 

ovlivnit výsledné parametry betonů.  

Použití v betonech ovlivňuje několik vlastností, které závisí jak na kvalitě a typu CNT tak 

velký i význam hraje dispergace a následná homogenizace ve směsi. Dispergace se provádí 

s pomocí ultrazvukového kavitátoru. CNT v betonech má dvojí funkci. V podobě 

nanovýztuže stejně jako rozptýlená výztuž snižuje vznik trhlin a smrštění. Na pozici 

krystalických zárodků dopomáhají uhlíkové nanotrubičky k rychlejší tvorbě krystalické fáze 

a následnému vzniku C-S-H gelů, čím vytvářejí vysoce hutnou strukturu. U mrazuvzdorných 

betonů hutná struktura v důsledku přidání CNT pomáhá betonu odolávat napětí při rozpínání 

vody měnící se v led. 

Praktická část proběhla ve třech etapách. ETAPA I a ETAPA II byly zaměřeny na návrh 

receptury betonu s obsahem CNT a ověření zvyšování pevností. ETAPA I přinesla pozitivní 
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nárůst 5,83 % díky přídavku CNT. Velikost nárůstu pevnosti byla způsobena vynecháním 

frakce kameniva 16-22 mm, která byla použita v práci R. Hamzaoui a kol „Optimal Carbon 

Nanotubes Concentration Incorporated in Mortar and Concrete“. [15] 

V ETAPĚ II byla hmotnost vynechaného kameniva rozdělena v poměru ostatních frakcí. 

Upravená receptura přinesla výsledky s vyššími nárůsty. Pevnosti betonu s CNT v tlaku po 

28 dnech vzrostly oproti referenčnímu betonu bez CNT o 27,15 %. 90 denní pevnosti měly 

nárůst pouhých 13,76 %, což byl méně než výsledky měření R. Hamzaoui a kol. 

V ETAPĚ III byla navržena nová receptura s nižší dávkou vody a superplastifikační přísadou. 

Beton bez CNT na mrazuvzdornost nevyhověl z důvodu dosažení nižší hodnoty součinitele 

mrazuvzdornosti, než byla požadovaná hodnota 75 %. Beton s příměsí CNT vyhověl na 

mrazuvzdornost a dokonce na výsledcích pevností v tahu ohybem lze pozorovat nulový 

účinek zmrazovacích cyklů. 

Při dalším míchání betonů s CNT by bylo vhodné více snížit vodní součinitel směsi a případně 

prodloužit dobu homogenizace čerstvého betonu v míchačce, aby rozdispergované uhlíkové 

nanotrubičky byly rovnoměrně rozmístěny ve struktuře. Těmito postupy by se mohl snížit 

rozptyl hodnoty betonů s CNT. 
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