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vláknové výztuže může být několikrát vyšší než při aplikaci jiných výrobních postupů. Příprava 
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Abstract 
 
     The aim of this doctoral thesis is to verify a possibilities of fibercement extrusion. A mixture 

for extrusion is typical for its high toughness and high fiber content, as the fiber content may be 

several times higher than when utilizing other production methods. The technology of a twin 

shaft kneader makes it possible to produce homogenous mixture for extrusion with low 

water/cement ratio. With use of auger moulder a mixture of high toughness is formed to final 

shape. The extreme shear and pressure stress is applied in the process. Therefore  high 

requirements are posed on the equipment. 
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ÚVOD 

     Extruze je technologií plastického tváření založená na protlačování vysoce viskózní plastické směsi 

šnekovým lisem přes ústí, jež určuje tvar výrobku. Extrudovaný profil může být dále strojně 

zpracováván např. přelisováním na požadovaný tvar. Extruze je dobře zavedená technologie 

v průmyslu plastů, oceli a keramiky. Kontinuální proces dovoluje získat širokou škálu produktů různé 

geometrie, jako jsou trubkové profily, cihly, panely, okenní profily, atd.  

 

     Jednou ze základních obtíží použití extruze při výrobě jsou protichůdné požadavky na samotný 

proces výroby (materiál musí být dostatečně tekutý pro průchod extrudérem) a na extrudovaný 

výrobek (musí být dostatečně tvarově stabilní). Směs by neměla být příliš lepivá, měla by být 

homogenní, plastická, soudržná a „lubrikovaná“. Povrch extrudovaného vzorku musí být hladký a bez 

vad, jednotlivé složky směsi se nesmí pod tlakem odlučovat a vzorek by měl být v čerstvém stavu 

tvarově stálý při odřezávání a při manipulaci s ním.  

      

     Cílem práce bude popis reologického chování viskózních modifikovaných past na bázi 

portlandského cementu určených ke kontinuálnímu tváření extruzí (HVPCP). Vhodná metodika 

zkoušení reologického chování se jeví být nutnou pro optimalizaci technologie vedoucí k vyloučení 

defektů extrudovaného zboží. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 
      

1. Základy reologie newtonských a nenewtonských látek 

 

     Podmínkou vytváření z plastického těsta je plastičnost neboli tvárnost těsta. Je to vlastnost pevné 

látky (na rozdíl od kapaliny) měnit tvar působením vnějších sil, aniž by se porušila jají celistvost 

(vznikly trhlinky). Plastická deformace keramického těsta je součet relativních posunů částic disperzní 

fáze. Ke změně tvaru dochází, když působící síly překračují mez toku plastického těsta. Vyloučení 

vzniku trhlinek je podmíněno dostatečnou pevností v tahu těsta. Tvárnost T (plastičnost) lze popsat 

jako poměr pevnosti v tahu těsta σT k tečnému napětí τ nebo jako poměr pevnosti v tahu σT k viskozitě 

η těsta. [1] 

 

     Obecně lze psát: 

T ≈ σT/τ ≈ σT/η                     

 

 

     Reologie je věda zabývající se prouděním a deformací hmot. Sleduje dva cíle:  

1. Poznání a matematická analýza dějů, nastávajících při deformaci a proudění, předvídání 

chování hmot při vnějším namáhání. To je důležité u všech hmot, ze kterých vytváříme 

výrobky v plastickém nebo viskózním stavu. 

2. Poznat mechanismy, které nastávají při deformaci a proudění. Jinými slovy, reologie 

studuje vztahy mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi. Při proudění a deformaci 

se posunují „stavební kameny“, z nichž je hmota vystavěna, ruší se vazby mezi nimi a 

různost struktury se projeví na reologickém chování, resp. reologickém diagramu. 

 

     Různost hmot z reologického hlediska se projevuje, jsou-li podrobeny napětí ve střihu. Chování 

hmot analyzuje reologie podle představy hmot ideálních, a to: 

1. ideální pružné hmoty – Hookeovy, u níž střižná deformace et je přímo úměrná střižnému napětí 

pt, γ je modul pružnosti ve střihu: 

pt = γ . et 
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2. ideální plastické hmoty – St. Venantovy, u níž deformace nastává až při překročení jistého 

střižného napětí υ: 

pt = υ 

3. ideální hmoty viskózní – Newtonovy, u níž rychlost deformace střihem et je přímo úměrná 

střižnému napětí, η je koeficient viskozity: 

pt =  η . et 

 

          Skutečné hmoty se chovají složitěji, a to z několika příčin: 

1. Reologické koeficienty nejsou konstantní. Modul pružnosti γ se mění s velikostí deformace 

(látky tuhnou deformací). Mez toku υ se mění s časem a předchozí historií hmoty u hmot 

thixotropních, které v klidu tuhnou a při pohybu se ztekucují. Koeficient viskozity η se mění 

s napětím, resp. s rychlostí deformace u látek jevících tzv. strukturní viskozitu. 

2. Skutečné hmoty mají vlastnosti kombinované z několika hmot základních. Tak vysvětluje 

reologie např. dopružování u Kelvinovských hmot, nebo vyrovnávání napětí – Maxwellova 

hmota. Jiný příklad je Binghamova hmota, spojující vlastnosti plastické hmoty s viskozní 

kapalinou Newtonovou. 

3. Při proudění se uplatňují nejen tvarové, ale i objemové deformační jevy. Dilatantní hmoty se 

snadno deformují do jistého stupně při nízkých rychlostech, při vyšších rychlostech tuhnou. 

     Poznání těchto jevů z makroskopického hlediska a nalezení způsobů měření rheologických konstant 

znamená usnadnění kontroly mnoha výrobních pochodů. [21] 

 

Obr. 1:  Základní typy reologických modelů látek jako závislost rychlostního gradientu a smykového 
napětí.  
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1.1 Newtonské látky 

1.1.1 Elastická deformace 
 

     Při elastické deformaci se po sobě posouvají hmotné vrstvy. Za předpokladu, že lze zanedbat 

povrchové síly a že nedochází ke změně objemu, můžeme popsat elastickou deformaci vztahem: 

 

τ = G . (dx/dy) 

 

kde: 

τ.....smykové napětí 

G.....modul pružnosti ve smyku 

dx.....elementární posunutí vrstviček hmoty 

dy.....elementární tloušťka vzájemně se posouvajících vrstviček 

 

 

1.1.2 Viskózní deformace 
 

     Při působení konstantního napětí se velikost viskózní deformace neustále zvětšuje, přičemž rychlost 

nárůstu viskózní deformace je úměrná působícímu napětí: 

 

τ = η . (dε/dt) = η . D 

 

kde: 

τ.....smykové napětí 

D.....gradient rychlosti 

dε.....elementární přírůstek deformace 

dt.....elementární přírůstek času 

η.....dynamická viskozita 

 

     Tato rovnice se nazývá Newtonovým zákonem. Tato definice platí jen pro laminární proudění, při 

proudění turbulentním se zvětšuje odpor proti pohybu v důsledku tvorby vírů. Hodnota dynamické 
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viskozity souvisí s molekulární strukturou látky, její hodnota je mírou konzistence (odporu vůči 

vzájemnému posouvání elementů hmoty). 

1.2 Nenewtonské látky 
 

     Látky, pro které nelze vyjádřit závislost smykového napětí na rychlostním gradientu, se nazývají 

Nenewtonské kapaliny. Nenewtonské látky se třídí na tyto skupiny podle druhu závislosti: 

a) látky čisté viskózní 

newtonské 

pseudoplastické (strukturně viskózní) 

dilatantní 

b) látky se závislostí rychlosti deformace na čase 

tixotropní 

reopektní 

c) látky s plastickou složkou deformace 

binghamské 

d) látky s elastickou složkou deformace 

elastoviskózní 

viskoelastické 

 

 

1.2.1 Látky strukturně viskózní 
 

     Strukturně viskózní látky jsou charakteristické snižující se hodnotou zdánlivé viskózity se 

zvyšujícím se tečným napětím. Do skupiny těchto hmot náleží taveniny makromolekulárních hmot, 

mazadla, zředěné suspenze a další. Sestrojíme-li logaritmickou křivku log závislosti tečného napětí na 

rychlostním gradientu, výsledná křivka má přímkový průběh. V ojedinělých případech můžeme dostat 

plochou křivku s inflexním bodem. Při růstu napětí τ → ∞ se blíží viskozita látky mezi zvané limitní 

viskozita η∞: 

 

lim f τ → ∞ (D) = η∞ 
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     Viskozita je pro látky newtonské konstantní veličina. Hodnota viskozity je pro látky nenewtonské 

proměnná a nemůže v žádném případě sloužit jako míra konzistence. Z tohoto důvodu zavádíme pro 

veličinu měřenou na různých typech viskozimetrů pojem zdánlivá viskozita. Extrapolovaná hodnota 

zdánlivé viskozity pro smykové napětí blízké se nule se nazývá počáteční viskozita η0.  

1.2.2 Dilatantní látky 
 

     Dilatance je charakterizována růstem zdánlivé viskozity s rostoucím tečným napětím. Mezi 

dilatantní látky patří vodní suspenze písku, škrobu a jiných kulovitých částic nebo kulových shluků 

částic nepravidelného tvaru. Rychlost deformace klesá se stoupajícím napětím, hmota klade pohybu 

stále větší odpor. Vratná, sestupná větev odpovídá vyšším hodnotám smykového napětí. Křivka 

probíhá ve smyslu „otáčení hodinových ručiček“.  

     Nenewtonskou odchylku, která s rostoucím napětím vymizí, nazýváme strukturní viskozita. Podle 

Reynoldse (1956) je dilatance charakteristická pro koncentrované suspenze kulových částic a 

způsobuje ji tím, že v klidu a při hodnotách rychlostního gradientu blízkých nule se částice 

neovlivňují, naopak při vyšších hodnotách rychlostního gradientu na sebe částice vzájemně působí a 

navzájem si překáží v pohybu.  

 

1.2.3 Smíšené dilatantní hmoty 
 

     Dilatance se někdy projeví až při vyšších hodnotách smykového napětí nebo rychlostního 

gradientu. Dá se říci, že při malých rychlostech deformace a nízkých koncentracích pevné fáze bude 

mít látka tixotropní charakter. Tímto způsobem se vysvětlují tzv. smíšené typy kdy závislost mezi 

smykovým napětím a rychlostním gradientem zaujímá tvar osmičky. Smíšený tvar může také 

vzniknout tím, že se kulovité shluky dilatantního charakteru rozruší pohybem na nepravidelné částice, 

dojde k ovlivnění charakteru systému a hmota má charakter tixotropní. 

 

 

1.2.4 Tixotropní látky 
 

     U tixotropních látek je zdánlivá viskozita tím menší, čím déle napětí na hmotu působí. Mícháním 

hmota řídne. Toto je zapřičiněno rozrušováním vnitřní struktury, která se se snižující rychlostí 
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deformace opět obnovuje a tím hmota houstne (obr. 2). Doba nutná ke zpětné konsolidaci struktury 

bývá různě dlouhá. Působením tečného napětí zde dochází k urovnání částeček, objem systému se tím 

zákonitě zmenší. Po vymizení napětí mají částice snahu zaujmout původní, neuspořádaný tvar za 

současného zvětšení objemu systému. Tixotropie je do značné míry závislá na tvaru částic. Nejvyšší 

hodnotu tixotropie vykazují částice „vykrojené“ (piškotovitý tvar); mohou do sebe zapadat. Typickými 

představiteli tixotropních látek jsou nátěrové hmoty.  

     Na reogramu tixotropních a dilatantních hmot je vidět uzavřená křivka. Tím se tyto látky liší od 

látek strukturně viskózních, kde se pohyb „tam i zpět“ děje po stejné křivce. 

 

 

Obr. 2:  Tixotropní chování jako závislost rychlostního gradientu na čase a na smykovém napětí.  
 

1.2.5 Reopektické látky 
 

     Reopexie je opačným jevem k tixotropii. Zdánlivá viskozita roste s dobou působení napětí. Látka 

mírným pohybem obnovuje strukturu rychleji, než je-li ponechána v klidu. Prudké pohyby však vedou 

k narušení struktury a tím i ke ztekucení hmoty.  

     Podle Reynoldse (1956) je dilatance charakteristická pro koncentrované suspenze kulových částic a 

způsobuje ji tím, že v klidu a při hodnotách rychlostního gradientu blízkých nule se částice 

neovlivňují, naopak při vyšších hodnotách rychlostního gradientu na sebe částice vzájemně působí a 

navzájem si překáží v pohybu. Dochází-li k tomuto jevu s časovým zpožděním, nazýváme jej reopexií. 
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1.2.6 Negativní tixotropie 
 

      Negativní tixotropie je stav hmoty, kdy sice dochází vložením napětí k poklesu zdánlivé viskozity, 

ale při zvyšování hodnoty rychlostního gradientu se smykové napětí snižuje. To znamená, že při 

rozrušování struktury dochází k jejímu určitému zpevňování.  

 

 

1.2.7 Záporná dilatance 
 

     U jílu se často setkáme se zápornou dilatancí, na rozdíl od normální dilatance se projevuje 

zmenšením objemu měřené látky.  

     U látek čistě viskózních a látek s plastickou složkou deformace je funkce tečného napětí a smykové 

rychlosti nezávislá na čase. 

 

 

1.2.8 Plastické látky (binghamské) 
 

     Ke vzrůstu rychlosti deformace dochází až po dosažení určitého smykového napětí zvaného mez 

toku. Pod tímto napětím je rychlostní gradient roven nule. Závislost rychlostního gradientu a meze 

toku je přímková, ale neprochází počátkem. Typickými představiteli jsou keramická těsta, průmyslové 

kaly a kašovité suspenze vápna. Za příčinu plastického chování se pokládá vytvoření trojrozměrné 

struktury v nepohyblivé kapalině. Jednotlivé částice jsou k sobě vázány různými silami (např. van der 

Waalsovými). Typickým představitelem jsou keramická těsta. Po rozbití struktury dochází k toku. 

Závislost mezi napětím na mezi toku a rychlostním gradientem má obvykle lineární průběh, méně 

často je průběh nelineární.  

 

 

1.2.9 Pseudoplastické látky 
 

     Pokles zdánlivé viskozity s rostoucím napětím je způsoben postupným rozbíjením struktury, nebo 

postupující orientací nesymetrických částic a molekul, či postupným rozbíjením aglomerátů částic, 
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nebo změnou solvatačních vlastností částic. Podle Eiringa (1960) pseudoplastické látky nemají na 

průběhu funkce smykového napětí a rychlostního gradientu inflexní bod. Z tohoto důvodu se 

nedoporučuje extrapolace tokových křivek jak v normálních, tak v logaritmických souřadnicích.  

 

 

1.2.10 Strukturní viskozita 
 

     Podle Eiringa (1960) strukturně viskózní látky mají na průběhu funkce smykového napětí a 

rychlostního gradientu inflexní bod. Z tohoto důvodu se nedoporučuje extrapolace tokových křivek jak 

v normálních, tak v logaritmických souřadnicích.  

 

 

1.2.11 Viskoelastické látky 
 

     Viskoelastické látky při deformaci vykazují elastické i viskózní vlastnosti, přičemž energie dodaná 

pro deformaci elastickou se mění v energii potenciální elastických jednotek a energie dodaná na 

viskózní tok se mění na teplo. Do této skupiny látek patří koncentrované suspenze a vyhovuje pro ně 

Maxwellova toková rovnice: 

 

dε/dt = τ/η + (1/G . dτ/dt); 

τ =  η . D -  (η/G . τ ) 

 

Výraz: 

b =  η/G 

 

udává časovou charakteristiku a nazýváme jej relaxační doba. [93]  

 

1.3 Složené reologické modely 
 
     Vypovídající schopnost pouze základních modelů o chování konkrétních látek je značně omezená, 

poněvadž vyjadřují pouze ideální chování. Proto byly na základě vzájemných vazeb tří mechanických 

prvků (modulu pružnosti, součinitele dynamické viskozity a meze toku – pevnosti), zavedeny složené 
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reologické modely. Z hlediska složitosti se reologickým modelům nekladou žádná omezení, lze 

modelovat prakticky libovolný konstituční vztah. 

     Složené modely vznikají paralelním a sériovým zapojením základních prvků.  

     Při skládání a výpočtu složených modelů vycházíme ze dvou pravidel: 

• při sériovém zapojení se sčítají deformace (rychlosti deformace) jednotlivých prvků 

• při paralelním zapojení sčítáme jednotlivá napětí nebo jejich derivace 

     Ze složených reologických hmot uvedeme nejdůležitější: 

 

1.3.1 Kelvinova hmota 
 
     Kelvinova hmota je představitelem hmoty se zpožděnou pružností (dopružováním). Deformace je u 

ní přechodná, závislá kromě napětí i na čase. Model Kelvinovy hmoty představuje paralelní spojení 

Hookovy a Newtonovy kapaliny: 

 
γ(t) = τ/G + e-((G/η) . t) . (γ0 -  τ/G) 

 
kde: 
γ(t).....kinetická deformace 
 
 
     Při vložení napětí se hmota deformuje rychlostí, která odpovídá Newtonově vztahu a představuje ji 

směrnice tečny v počátku (tg α). Rychlost se však stále zpomaluje, takže po nekonečně dlouhé době 

bude deformace dána vztahem Hookovým γ∞ =  τ/G, poněvadž druhý člen kinetiky deformace se stal 

nulovým. Postupné rozvíjení pružné deformace označujeme dopružováním.  

     Poněvadž model kromě prvku pružného obsahuje také prvek viskózní, který zpomaluje průběh 

deformace, nastává zpoždění pružnosti neboli retardace. Sama pružná deformace probíhá rychlostí 

zvuku. Reciproký exponent druhého členu  η/G musí mít význam času, za který by vznikla deformace 

na samotném viskózním prvku při stálé počáteční rychlosti. Označujeme ji retardační dobou. 

Dosadíme-li ji do kinetické rovnice, zjistíme, že retardační doba je tou dobou, za kterou deformace 

Kelvinovy hmoty dosáhne 63 % limitní deformace γ∞. Po odlehčení se hmota vrací se stejným 

zpožděným způsobem do γ = 0. 
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1.3.2 Maxwellova hmota 
 
     Maxwellova hmota patří k pružně viskózním hmotám, které jeví určitou pružnost při rychlých 

deformacích, ale které i při velmi malých napětích se trvale deformují, čili tečou.  

     Model Maxwellovy kapaliny tvoří sériové zapojení prvků pružnosti a viskozity. Vložíme-li na 

nezatížený model napětí, vzniká okamžitá deformace Hookova prvku a započne probíhat i trvalá 

deformace na viskózním prvku Newtonově. Maxwellovu hmotu charakterizuje rovnice creepu 

(plouživosti, dotvarování): 

 
γ(t) = (1/G1) . τ0 + 1/η1 . τ0 . t 

 
τ(t) = η . D0 – e-((G/η) . t) . ( η . D0 -  τ0) 

 
 
      Deformace roste neustále viskózním tokem. Jestliže velikost deformace dále nepokračuje, přesto 

uvnitř hmoty probíhá vlivem vnitřního napětí, které se neprojevuje změnou tvaru, nýbrž postupným 

vymizením vnitřního napětí neboli relaxací. Po dostatečně dlouhé době napětí vymizí úplně. Pro tento 

případ platí relaxační rovnice: 

 
τ = τ0 . e

-((G/η) . t) = τ0 . e
-(t/Φ

1
) 

 
kde: 
 
Φ1.....relaxační doba, je (η1/G1) to doba, za kterou se tok newtonského prvku vyrovná deformaci prvku 

Hookeova  

 
     Průběh deformace Maxwellovy kapaliny závisí nejen na napětí, ale i na rychlosti deformace. Pouze 

pro nekonečnou rychlost by byl průběh deformace lineární.  

1.3.3 Binghamovy hmoty 
 
     Binghamovy hmoty patří mezi hmoty plastické, tj. hmoty s mezí toku τK.  

     Rozeznáváme dvouprvkovou a tříprvkovou hmotu. 

     Binghamova dvouprvková hmota, nazývaná také hmota vláčná se skládá z paralelně zapojeného 

prvku viskózního η a meze toku τK.  

     Platí pro ni vztah: 

γ = (1/η) . (τ0 – τK) . t 
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     Tato hmota se přetváří po odsažení meze toku τK podle Newtonova vztahu. 

     Binghamova tříprvková hmota obsahuje navíc ještě Hookeův prvek. Lze ji popsat tak, že se skládá 

z Maxwellovy hmoty, jejíž viskozita je překlenuta mezí toku τK. Nebo jinak řečeno, je složena z hmoty 

vláčné sériově spojené s pružným prvkem.  

     Chování tříprvkové hmoty se bude řídit podle toho, zda napětí dosáhne hodnoty větší nebo menší 

než je mez toku τK. Je-li τ0 < τK, potom se ve hmotě projeví pouze pružné vlastnosti Hookova prvku 

τ0/G a žádná deformace nenastane. Trvalá deformace nastane, bude-li τ0 > τK. V tom případě proběhne 

okamžitá pružná deformace a současně se začne rozvíjet tok Newtonského prvku. Tomuto toku říkáme 

tok plastický. Pro jeho rychlost platí vztah, z něhož plyne, že rychlost je větší než nula až nad mezí 

toku γ = τ0/G + 1/η . (τ0 – τK). Z předchozího plyne, že platí vztah: 

 

γ = τ0/G + 1/η (τ0 – τK) . t    

 

kde první člen vyjadřuje pružnou deformaci a druhý člen plastický tok creepu neboli trvalou 

deformaci. Je to rovnice přímky, kde první člen vymezuje úsek na ose deformace, součinitel druhého 

členu je směrnicí přímky plastické deformace. 

     Rovnice relaxace při konstantní deformaci, tj. při nulové rychlosti deformace (γ0 = 0) je podobná 

jako u Maxwellovy kapaliny, musí se však respektovat napětí meze toku τK: 

 

τ =  τK + (τ0 – τK) . e-((G/η) . t) 

 

     Za nekonečně dlouhou dobu klesne napětí nikoliv na nulu, ale na napětí meze toku τK, což se 

označuje jako neúplná relaxace.  

     Ze směrnice tečny v počátečním bodě této relaxační křivky plyne relaxační doba jako velikost 

subtangenty na přímce τ = τK. 

     Relaxační křivky mají různý průběh, podle zvolené rychlosti deformace D0. Asymptoticky se blíží 

vodorovným přímkám, jejichž vzdálenost od osy t je rovna hodnotě τK + η .  D0. 

 

1.3.4 Maxwell – Švedov - Kelvinova hmota 
 
     Tato hmota je složena z pěti prvků, v podstatě z hmoty Binghamovy a Kelvinovy. Pod mezí toku 

jeví pružnost a dopružování, nad mezí toku creep, resp. relaxaci. Tato hmota se svými vlastnostmi blíží 

chování keramického těsta. 
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     Kromě deformace pružné γp, dopružovací γd a trvalé γt zde můžeme dále zaznamenat další 

vlastnosti.  

     Rychlosti deformací (kromě okamžité pružné, která probíhá rychlostí zvuku) jsou: 

• γa = γ0; součtová rychlost dopružování (vratného creepu) a plastického toku (nevratného 

creepu), která je směrnicí tečny v počátečním bodě nelineárního průběhu. 

• γb = γt; rychlost plastického toku je směrnicí asymptoty, do jejíhož směru se ustaluje průběh po 

odeznívání dopružování. Platí pro ni Binghamův vztah. 

• γd; rychlost deformace dopružování  

 

     Mez toku nalezneme lineární extrapolací z vynesené závislosti rychlosti trvalé deformace na napětí 

jako úsek na ose napětí. Ze sklonu této závislosti vyjádříme plastickou viskozitu jako: 

 

η1 = tg βb =  (τ – τK) / γt 

      

Ze závislosti rychlosti dopružování γd na napětí τ lze získat hodnotu viskozity dopružování:  

η2  =  τ / γd 

     Z těchto vzájemně nezávislých parametrů (invariantních konstant) možno formulovat tzv. 

charakteristiky hmoty: 

• relaxační dobu Φ1 =  η2/G1 (s) ; (maxwellovská) 

• retardační dobu Φ2 =  η2/G2 (s) ; (je subtangentou tečny) 

• plastičnost podle Volaroviče Ψ1 =  τK/η1 (s
-1) [95]   

 

 

2. Relaxační teorie toku 

 

     Veškeré představy o reologickém chování nenewtonských kapalin vedou k odvození stavové 

rovnice. H. Eyring zavedl pojem relaxační teorie toku založené na předpokladu, že v klidu zaujímají 

vibrující částice takovou polohu, aby jejich hladina potenciání energie byla minimální. K tomu, aby se 

částice mohly vzdálit ze svých poloh, je třeba jim dodat aktivační energii, která se potom uvolní jako 

energie tepelná. 
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3. Tokové rovnice 

 

3.1 Mooniova rovnice toku 
 

     Mocninné rovnice jsou nejstarším analytickým vyjádřením závislosti rychlostního gradientu na 

tečném napětí. Nejčastěji se užívá rovnice Ostwalda a de Waelese (1925): 

 

τ = K . (dv/dy)n 

 

kde výraz K (dv/dy)n – 1 je zdánlivou viskozitou ηZ: 

 

ηZ = τ / D ; D = dv/dy 

 

 

 

3.1.1 Diferenciální viskozita 
 

     Je výrazem pro: 

 

η0 = dτ /dD = n . K . (Dn – 1) 

 

kde: 

K.....koeficient konzistence (látkový parametr, závislý pouze na teplotě) 

n.....index nenewtonského toku (látkový parametr, závislý pouze na teplotě) 

 

     Zdánlivá ani diferenciální viskozita nenewtonských látek nejsou látkovými parametry, neboť jejich 

hodnota nezávisí na rychlostním gradientu.  

Mocninné rovnice mají pouze interpolační význam, nebyly odvozeny na základě fyzikálního modelu 

vnitřní struktury (Reiner, 1949). Přes tento zřejmý nedostatek vystihují poměrně dobře většinu 

tokových křivek. Selhávají pouze pro látky, na jejichž reogramu mezi smykovým napětím a 

rychlostním gradientem je inflexní bod. Avšak i v těchto případech je možné takovou rovnicí vyjádřit 

určitý úsek křivky s dostatečnou přesností. Velkou výhodou mocninových tokových rovnic je jejich 
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značná jednoduchost. Někteří autoři se pokusili odstranit nedostatek při aproximaci křivek s inflexním 

bodem (de Haven, 1959; Dexter, 1954). 

 

 

3.2 Binghamská rovnice toku 
 

     Pro látky plastické s mezí toku υ platí vztah: 

   

τ – υ = ηp . D 

 

kde: 

ηp.....plastická viskozita  

υ.....mez toku 

 

     Užitím Mooniovy rovnice toku můžeme určit diferenciální a zdánlivou viskozitu: 

 

 ηZ = τ / D =  υ / D + ηp 

 

     Při malých hodnotách rychlostního gradientu má plastická látka vysokou zdánlivou viskozitu, která 

s rostoucím rychlostním gradientem klesá a blíží se hodnotě plastické viskozity. 

     Pro látky, pro něž není závislost (τ – υ) ~ D lineární je nutné užít vztahu: 

 

τ – υ =  ηp . (dv/dy)n 

 

3.3 Relaxační toková rovnice 
 

     Eyringova relaxační teorie (1960) vede ke vztahu: 

 

D = 1/b . sinh (a . τ ) 

 

kde: 

a.....látková konstanta 
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b.....látková konstanta relaxační doby 

 

1 / a = τv 

 

kde: 

τv.....vnitřní smykové napětí 

 

1 / b = vv 

 

kde: 

vv.....vnitřní smyková rychlost 

 

Výraz: 

 

b = 1 / vv 

je přímo úměrný relaxační době z Maxwellovy rovnice. 

 

3.3.1 Prandtlův reologický zákon 
 
     Při odvození této rovnice Eyring předpokládal, že v této látce existuje jen jeden druh tokových 

křivek s relaxační dobou b (Ree, Eyring; 1958). Při experimentálním ověření dochází k souladu s teorií 

jen pro nízké hodnoty rychlostního gradientu. Proto byla teorie rozšířena o předpoklad, že ve 

smýkajících se vrstvách existují tokové jednotky s různými relaxačními dobami. Tyto doby jsou 

rozloženy v normálních distribucích kolem několika středních hodnot bi; i = 1,...., n (tudíž nemají 

spojité spektrum a nabývají diskrétních hodnot). Množinu těchto relaxačních dob můžeme 

charakterizovat střední relaxační dobou b´. Potom bude celkové tečné napětí: 

 

τ = ∑n
i = 1 xi . ti = ∑n

i = 1  (xi / ai) arcsinh (bi . D) 

kde 

xi.....podíl plochy i – té tokové jednotky 

 

     Zdánlivá viskozita má hodnotu : 
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ηZ =  ∑n
i = 1 ((xi . bi) /  ai) . (arcsinh (bi . D)) / ( bi . D) 

 

     Pro newtonskou kapalinu je  bi blízké nule, potom: 

 

lim   bi . D → 0 = arcsinh (bi . D) / ( bi . D) = 1 

 

neboli: 

 

η = (x . b) / a 

 

     Většina tokových křivek se dá s dostatečnou přesností interpretovat Ree – Eyringovou rovnicí se 

dvěma druhy tokových jednotek (rovnice dvouindexová): 

 

τ =  (x1 / a1) arcsinh ( b1 . D) + (x2 / a2) . arcsinh ( b2 . D) 

     Při nižších hodnotách rychlostního gradientu má první člen newtonský charakter: 

 

τ =  (x1 . b1/ a1) . D + (x2 / a2) . arcsinh ( b2 . D) 

 

     Pro plastické látky, jakými jsou keramická těsta, by byla rovnice dvouindexová nedostatečná, a lze 

proto použít rovnice tříindexové, se třemi tokovými jednotkami. 

 

 

3.4 Metzner – Rabinowiczova rovnice toku 
 

     Metzner – Rabinowiczova rovnice toku byla odvozena z důvodu odstranění problémů vznikajících 

u předchozích rovnic v důsledku užívání parametrů, které jsou látkovými konstantami, Rabinowicz 

(1929) a později Mooney (1931). Pro odvození Rabinowiczovy rovnice výjdeme z představy 

vrstevnatého elementu látky ohraničeného válcovými plochami o poloměrech r a (r + dr), do plochy 

průřezu tohoto elementu vtéká látka rychlostí v, plocha je rovna A. Objemový průtok V bude roven: 

 

V = ∫
r

0 (2 . π . r . v) dr 
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     Tento průtok můžeme rovněž psát ve tvaru: 

 

V = ∫0
Vmax (π . r2) dv =  ∫r0 (π . r

2)(-dv / dr) dr 

 

     Vyjdeme-li z této rovnice, pak můžeme dojít užitím Navier – Stokesových rovnic pro 

jednorozměrné proudění v polárních souřadnicích a užitím rovnice kontinuity ke vztahu: 

 

(-dv / dr) = (¾ . D) + (¼ . τ . (dD / d τ)) 

     Tento vztah nazýváme Rabinowiczovou rovnicí. Vztah vyjadřuje závislost mezi smykovým 

napětím a rychlostním gradientem použitelnou tehdy, když známe tokovou křivku a hodnoty derivací 

pro všechny hodnoty smykového napětí. Hodnoty smykového napětí a rychlostního gradientu jsou 

konsistenční proměnné a pro trubicový element mají tvar: 

 

τ = (∆p . R) / (2 . l ) 

D = (4 . V) / (π . r3) 

 

kde: 

∆p.....přírůstek tlaku 

l.....délka trubice 

 

     Výraz (-dv / dr) je skutečnou rychlostí deformace u stěny trubice, D v tomto případě tento význam 

nemá. Pro nenewtonské látky, pro které je tento výraz proměnnou veličinou se liší skutečná rychlost 

smykové deformace od konsistenční proměnné D. Užitím mocninové rovnice můžeme odvodit vztah: 

 

(-dv / dr) =  (¾ . D) + (1 / (3 . n + 1)) . (τ / K)1 / n 

 

     Vztah může objasnit charakter odchylky. Pokud K = η, potom pro látky: 

 

newtonské: n = 1; (-dv / dr) = D 

dilatantní: n > 1; (-dv / dr) < D 

pseudoplastické: n < 1; (-dv / dr) > D 
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     Odvození Rabinowiczovy rovnice není založeno na žádném předpokladu o tvaru funkce mezi 

smykovým napětím a rychlostním gradientem a vyjadřuje vztah mezi skutečně naměřenými 

hodnotami. Rovnice má velký význam pro proudění nenewtonských látek. Rovnice má tu nevýhodu, 

že je nutné charakterizovat látku pomocí celé tokové křivky a ne užitím konečného počtu hodnot, jako 

je tomu v případě, když rovnice obsahuje látkové parametry. Tento nedostatek se snažil odstranit 

Metzner (1959), který Rabinowiczovu rovnici upravil na tvar podobný mocninné rovnici, aby bylo 

možno charakterizovat nenewtonské látky pomocí dvou parametrů. Metzner učinil předpoklad, že 

závislost smykového napětí na rychlostním gradientu v logaritmických souřadnicích je lineární s 

konstantní směrnicí: 

 

(d lnτ) / (d lnD) = n 

 

     Rabinowiczovu rovnici převedeme na tvar: 

 

(-dv / dr) =  (¾ . D) + (¼ . D . ((dD / D) / (dτ / τ )) 

další úpravou podle Metznerova předpokladu dostaneme rovnici:  

 

(-dv / dr) =  (¾ . D) + (1 / (4 . n) . D)  = ((3 . n) + 1) / (4 . n)) . D 

 

     Tuto rovnici nazýváme Metzner – Rabinowiczova rovnice. Rovnice získá obecnější platnost, když 

n nebude konstantní, nýbrž: 

 

n´ = f (τ) = (d lnτ) / (d lnD) 

 

     Vyjdeme-li z podmínek u stěny trubice, pak: 

 

τ – υ =  ηp . (-dv / dr) 

 

     Po dalších úpravách předešlými výrazy dostaneme: 

 

(ηp / τ) . D . ((3 . (n´ + 1)) / (4 . n´)) =  (τ – υ) / τ  
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     Je ovšem nutné opět podotknout, že hdnoty smykového napětí a rychlostního gradientu nemají 

obecnou platnost. Z tohoto důvodu nelze Metzner – Rabinowiczovu rovnici užít pro tok mezikružím, 

či nekruhovou trubicí, neboť smykové napětí a rychlostní gradient jsou definovány pro 

kruhovoutrubici.  

 

     Všechny uvedené tokové rovnice se vyznačují tím, že opouštějí pojem viskozity a hledají vztah 

obecnější, jehož limitním případem by byl Newtonův zákon. Údaje viskozit, při kterých nejsou udány 

podmínky toku, jsou bezcenné pro kvantitativní hodnocení tokových vlastností (Schofield, 1930; 

Schofield, 1931; Schofield, 1935). 

 

     Rebinder (1941) se pokusil dojít k obecnému vyjádření stavové reologické rovnice toku užitím 

diferenciální viskozity. Řešit problém sestavení tokové rovnice se pokoušela již celá řada autorů.  

 

     Reologie dosud nenašla dostatečně jednoduchou a teoreticky odůvodněnou rovnici toku. Poměrně 

nejjednodušší je mocninová rovnice, která však nemá teoretický podklad. Metznerova rovnice má tu 

nevýhodu, že její platnost je omezena pro kruhový průřez trubice. Pro plastické látky s přibližně 

lineární tokovou závislostí lze velmi dobře použít integrovaný tvar binghamské tokové rovnice: 

 

V = ((π . ∆p . R4) / (8 .  ηp . l)) . (1 - (4/3 . (r0 / R)) - 2 . (r0 / R)2 +  4 . (r0 / R)3 – (5/3) . (r0 / R)4.....) 

 

který lze upravit na tvar podobný rovnici Metzner – Rabinowiczově. Teoretický rychlostní profil 

proudění plastické látky bude mít potom tvar komolého kužele. Je nutné, aby se z množství tokových 

rovnic vybrala ta, jež nejlépe vyhovuje způsobu měření a druhu zkoumané látky.[93] 

 

3.5 Einsteinova rovnice toku 
 
     Albert Einstein vyjádřil rovnici pro výpočet viskozity suspenzí, kdy se jednotlivé částice vzájemně 

neovlivňují: 

η = η0 . (1 + [η] . Ф) 

 

kde: 

η0.....viskozita spojité fáze, předpokládá se Newtonská látka 

[η].....vnitřní viskozita (intrinsic viscosity), pro kulové částice vypočetl Einstein její hodnotu na 5/2 
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Ф.....množsví dispergovaných částic, předpokládá se nulová váha částic. [94] 

 

4. Charakteristika reologického pokusu 

 

4.1 Metodický postup 
 

     Při měření reologických vlastností rozlišujeme dva druhy metodik – integrální a diferenciální.  

     Je-li deformace nestejnorodá, to znamená, že se její velikost mění v různých místech měřícího 

zařízení, je nutné nalézt její střední hodnotu. Integrací teoretické reologické rovnice, odvozené pro 

určitý typ přístroje, získáme tuto průměrnou hodnotu. 

 

4.1.1 Integrální metodika 
 

     Taková metodika, která používá přístrojů s nehomogenním napětím a z něj plynoucí nehomogenní 

deformace se nazývá integrální. Klasickým případem integrální metodiky měření je kapilární a rotační 

viskozimetr, nebo torzní přístroje, kde získáváme vzorce pro velikost deformace integrací. S integrální 

metodikou pracuje většina reologických zařízení.  

 

 

4.1.2 Diferenciální metodika 
 

     S diferenciální metodikou pracujeme u takového měření, kde přímo sledujeme chování částice, či 

určité oblasti v surovině, případně i celého tělesa, buď pomocí mikroskopu (Green, 1949), nebo jiným 

způsobem (X – paprsky) a víme, že deformace je homogenní v celém měřeném prostoru. Příslušné 

hodnoty reologických veličin získáváme diferencováním experimentálních výsledků. Hodnoty získané 

tímto způsobem, kdy měříme deformace malých diskrétních částí hmoty, platí ovšem jen lokálně.      

Jelikož však měříme deformaci v různých oblastech, získáme rozdělení velikosti deformace, nebo její 

rychlosti. 

     Při reologickém experimentu měříme obvykle tři základní veličiny – smykové napětí τ, deformaci ε 

a čas t. Jedna veličina se většinou považuje za konstantu. U viskózních a zvláště u plastických látek je 
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nutné měřit všechny veličiny, neboť deformace roste s časem. U vyhodnocování pak obvykle 

spojujeme deformaci s časem D = dε / dt a v reogramu opět vystupují jen dvě veličiny. Pokud je jedna 

z těchto tří veličin konstantní, je její změna s časem rovna nule (derivace je rovna nule). Rozlišujeme 

tedy několik způsobů měření, podle toho, která veličina je konstantní.  

 

 

4.2 Volba konstantní veličiny měření 
 
 

4.2.1 Měření při konstantním napětí (τ = konst.) 
 

     Takovým měřením jsou jednorázové zkoušky v tlaku či v tahu, měření na viskozimetru Searle a 

podobně. Viskozimetr Searl je rotační, rotující válec je roztáčen vahou závaží přes kladku, měří se 

rychlost otáčení ve zkoumané látce. Pro sestrojení křivky deformace ke smykovému napětí, je při 

konstantním napětí zapotřebí většího množství pokusů, každý pro jiné konstantní smykové napětí. Tím 

získáme řadu hodnot, z nichž se dají sestrojit křivky deformace ku smykovému napětí, rychlostního 

gradientu ke smykovému napětí, atd. Pro úplný rozbor reologických vlastností hmoty je tento druh 

měření nejvhodnější.  

 

 

4.2.2 Měření při konstantní rychlosti deformace (D = konst.) 
 

     Při tomto měření zjišťujeme napětí, které se může libovolně měnit v závislosti na čase nebo na 

velikosti deformace. Typickým příkladem měření při konstantním rychlostním gradientu je rotační 

viskozimetr Couettova typu. Měříme napětí vznikající ve hmotě při různých rychlostech otáčení válce 

viskozimetru. Při plynulých zkouškách hmoty v tlaku (tahu) – hydraulický lis, se rovněž jedná o 

měření při D = konst. 
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4.2.3 Měření při konstantní deformaci (ε = konst.) 
 

     Tohoto způsobu měření se užívá výhradně pro určování relaxace napětí. Deformaci vyrovnáváme 

na určitou, předem zvolenou hodnotu buď automaticky a plynule nebo intervalově a ručně. Zjišťujeme 

pokles napětí v čase τ = τ (t). 

 

 

4.2.4 Měření při konstantním zrychlení deformace (ε´ = D´ = konst.)  
 

     Typickým příkladem tohoto měření je měření na tzv. strukturním rotačním viskozimetru. Rychlost 

otáčení stoupá od nuly až do určité hodnoty a poté opět klesá na nulu. U látek s vnitřní strukturou 

vzniká na reogramu typická hysterezní smyčka, neboť k rozrušení struktury a k jejímu obnovení je 

třeba určité doby. Tímto způsobem můžeme určit, o jakou anomálii se jedná (tixotropie, dilatance, 

smíšený typ, atd.). Kvantitativní vyhodnocení je bohužel poněkud obtížné. Měřením lze s výhodou 

získat hysterezní smyčky při cyklech zatížení – odtížení. Někdy měříme při nelineárním růstu rychlosti 

deformace – okamžité zatížení a odlehčení při konstantním napětí.  

 

 

4.2.5 Měření při konstantní rychlosti zatěžování (τ = konst.) 
 

     Tohoto způsobu měření se někdy používá při plynulých tahových zkouškách, kdy zátěž plynule 

zvětšujeme (sypání broků) až do destrukce tělesa. Někdy se experimentátor mylně domnívá, že se 

jedná o měření při konstantním rychlostním gradientu, těleso však mění svou délku podle vnitřního 

odporu nelineárně (nadzvednutí zátěže).  

 

 

4.2.6 Měření při konstantním příkonu (W = konst.) 
 

     Tímto způsobem se měří jen u dynamických metod (rotační viskozimetr apod.). Konstantní příkon 

se udržuje změnou napětí pomocí autotransformátoru. Měříme tak nejčastěji velikost napětí ve hmotě, 

deformaci a rychlost deformace respektive jejich závislosti na čase. 



 

34 

 

5. Významné aspekty při měření reologických veličin 

 

5.1 Měření při konstantním napětí (τ = konst.) 
 

     Při měření smykového napětí τ zjišťujeme napětí přímo na rozdíl od ostatních metod, kdy se napětí 

neustále mění. Proto je nutné užít zařízení, které je schopno plynule sledovat změny napětí. Nejčastěji 

se užívá různých druhů pružin, spirál a torzních drátů. S výhodou lze užít tenzometrické snímače a 

selsyny. Smykové napětí se určuje z Hookova zákona (τ = ε . G), ze známé hodnoty modulu pružnosti 

G. V případě že se modul pružnosti s napětím pružiny mění, je nutné sestrojit kalibrační křivku, tj. 

závislost deformace na smykovém napětí.  

     Vlastnosti použité pružiny se nesmí měnit s časem, pružina nesmí jevit plastickou deformaci. Jako 

materiál se obvykle volí speciální pružné látky jeko beryliová bronz a wolfram. Doporučuje se 

vyžíhání pružiny k odstranění vnitřního pnutí, které má snahu vrátit materiál do stavu při tažení.  

Velký vliv na tvar reologických křivek má tuhost použité pružiny, zejména se to projevuje při měření 

metodou konstantního rychlostního gradientu (rotační Couettův viskozimetr). Tuhost dynamometru 

ovlivňuje tvar reologické křivky. Měkčí pružina má menší rychlost deformace a nestačí tedy zachytit 

včas některé změny napětí ve hmotě (například relaxaci).  

     Nejčastěji používanými metodami pro měření reologických veličin jsou τ = konstantní a D = 

konstantní. Hodnoty veličin získaných těmito způsoby se však mohou od sebe navzájem lišit, pokud 

měříme nenewtonské hmoty s vnitřní strukturou. Při měření meze toku vychází tato hodnota u metody 

τ = konstantní nižší než u D = konstantní. Viskozita je v různých bodech křivky τ ~ D vyšší při 

konstantním napětí než při měření s konstantní rychlostí deformace. Příčinou těchto rozdílů je relaxace 

vloženého napětí. Měření metodou  τ = konstantní probíhá pomaleji, takže napětí ochabuje dříve, než 

se dosáhne maximální hodnoty υ, která odpovídá pevnosti struktury při mezi toku. Vyšší viskozita 

vyplývá z toho, že při pomalém měření metodou  τ = konstantní nebylo ještě dosaženo rovnovážného 

stavu rozrušení struktury v okamžiku odečtení údajů. Při metodě D = konstantní se stejného stupně 

rozrušení struktury dosáhne pro dané smykové napětí mnohem rychleji, neboť příslušný rychlostní 

gradient se ustaví okamžitě a nikoliv postupně jako u metody τ = konstantní. 

     V počáteční části reologických křivek získaných těmito dvěma metodami se hodnoty viskozit liší 

od sebe jen nepatrně, týká se to oblasti s prakticky nerozrušenou strukturou. Při rostoucím rychlostním 

gradientu se tyto hodnoty rozcházejí. Metoda D = konstantní vede dříve ke skutečné hodnotě η. 
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5.2 Vratnost deformací 
 

     Vratnost jednotlivých druhů deformací zjišťujeme pomocí cyklů zatížení – odlehčení. Měříme 

obvykle metodou  τ = konstantní. Hmotu zatížíme konstantní zátěží a sledujeme růst deformace ε s 

časem t. Po určité době sejmeme zátěž a pozorujeme úbytek velikosti deformace po tutéž dobu t. 

Získané reologické křivky mohou být uzavřené nebo otevřené. Při uzavřené křivce zmizela deformace 

za dobu t úplně – vratná deformace. Není-li křivka uzavřená, jedná se o deformaci nevratnou – tok. Dá 

se říci, že tok se projevuje deformací nevratnou. Tento tok se projevuje při napětí větším než υ a 

elastická deformace pro  τ < υ. U reálných hmot neprobíhají deformace v reogramu deformace – 

smykové napětí přímkově, ale tvoří smyčky. Tento jev se projeví, zejména je-li zatěžování a 

odlehčování plynulé (τ = konstantní nebo D = konstantní). Modul pružnosti při zatěžovacích cyklech 

stále stoupá, protože vratná deformace ε (zpětná část křivky) se v důsledku relaxace s každým cyklem 

zmenšuje. Při příliš rychlé deformaci (vysoká hodnota rychlostního gradientu) se hmota chová jako 

pevné těleso, neboť nestačí dojít k relaxaci.  

5.3 Mez toku 
 

     Rovněž mez toku můžeme měřit několika různými metodami. Mez toku si můžeme představit jako 

rovnovážnou hranici mezi pružným a plasticko viskózním stavem hmoty. Aby nedošlo k porušení 

rovnováhy, mělo by měření probíhat při napětích blízkých mezi toku.  

     Podobně jako napětí, tak i mez toku měříme nejčastěji metodami τ = konstantní a D = konstantní. 

Při měření metodou τ = konstantní zatěžujeme obvykle hmotu rostoucí zátěží a zjišťujeme, při jakém 

zatížení dojde k posunutí. Při každé zátěži čekáme určitou dobu (30 – 60 sekund). Můžeme ovšem 

zjistit, že při delší době dojde k pohybu hmoty při nižším napětí, než by odpovídalo mezi toku υ 

získané pro kratší doby měření.  

     Při měření metodou D = konstantní deformujeme hmotu konstantní rychlostí a zjišťujeme okamžité 

napětí, které je ve hmotě v okamžiku, kdy je D rovno předem zvolené hodnotě. Tímto způsobem 

získáme pro různé D hodnoty τ a můžeme setrojit reogram rychlostní gradient – smykové napětí. 

Extrapolací pro Dmax = 0 nalezneme hodnotu napětí odpovídající mezi toku. V důsledku tuhosti měřící 

pružiny dostáváme obvykle tři různé hodnoty napětí a to počáteční napětí, které se projeví v okamžiku 

pohybu válce viskozimetru, dále maximální napětí a ustálené napětí, které odpovídá rovnováze mezi 

utvářením a rozrušováním struktury.  
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     Při použití příliš měkké pružiny zachytíme obvykle jen ustálené napětí. Za správnou hodnotu napětí 

se obvykle považuje počáteční hodnota, nebo ustálená hodnota, protože tuhost pružiny má největší vliv 

právě na maximální hodnotu napětí. Velikost počátečního napětí je bohužel závislá na tom, jak rychle 

se podaří odečíst jeho hodnotu. Použijeme-li k získání reogramu smykové napětí – rychlostní gradient 

vyšší hodnoty rychlostního gradientu, pak extrapolací pro D = 0 dostaneme vyšší hodnotu meze toku, 

než by tomu bylo v případě měření za použití nižších hodnot rychlostního gradientu.  

     Při měření metodou D = konstantní můžeme rovněž získat mez toku snižováním napětí. Toto 

měření má tu nevýhodu, že předchozím měřením se struktura hmoty částečně rozruší a musíme počkat, 

než dojde k jejímu opětnému vytvoření. Touto metodou však získáme hodnoty odlišné od těch, které 

naměříme při postupném zatěžování nerozrušeného vzorku. Stupeň narušení struktury a tím i hodnota 

meze toku závisí u všech metod na počtu aplikovaných cyklů zatížení. Hodnoty získané τ = konstantní 

a D = konstantní se nikdy neshodují. Metoda τ = konstantní dává vždy nižší hodnoty υ, protože při 

pomalém měření dochází k relaxaci.  

     V technické praxi se většinou udává jako mez toku υ hodnota maximálního, nebo ustáleného napětí 

vzniklého v systému při určité rychlosti deformace D.  

 

5.4 Relaxační doba 
 

     Relaxační dobu můžeme získat dvěma způsoby; buď měřením, nebo výpočtem ze vztahu: 

 

tr = η0 / G 

 

kde: 

tr......relaxační doba 

η0.....maximální viskozita u meze toku 

G.....okamžitý modul pružnosti  

 

     Skutečná relaxační doba se zpravidla liší od této teoretické hodnoty, a proto v praxi docházíme k 

hodnotě tr přímým měřením. Teoretickou hodnotu však používáme ke srovnávacím účelům.  

     Skutečnou relaxační dobu nalezneme v diagramu poklesu vloženého napětí v závislosti na čase při 

konstantní deformaci. U hmot bez meze toku klesá napětí exponenciálně na nulu. Má-li hmota mez 
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toku υ, klesá napětí pouze na tuto hodnotu. Sestrojíme-li na relaxační křivce v bodě počátečního 

(nominálního) napětí τ0 tečnu, vytíná tato tečna na ose t úsek odpovídající relaxační době tr. 

     K měření poklesu napětí je potřeba citlivého dynamometru, který je schopen registrovat nepatrné 

změny napětí. Obvykle se užívá válcových nebo plochých pružin.  

     Při měření metodou τ = konstantní můžeme sestrojit omezenou relaxační křivku (rotační 

viskozimetr Searle, kapilární viskozimetr). Měříme dobu, za kterou pro určité napětí dojde k toku. 

Grafem závislosti smykového napětí na čase je křivka podobná relaxační. Tato křivka však zachycuje 

relaxaci jen při nižších napětích v okolí meze toku. Můžeme ji sestrojit jen od napětí  τ = υ, neboť od 

tohoto napětí dojde k okamžitému toku (t = 0). Vzhledem k tomu, že pro každý bod křivky je nutné 

samostatné pozorování, trvá pokus značně dlouho. Rovněž vzhledem k tomu, že se opakovanými 

pokusy mění struktura hmoty, je nutné vyčkat, až dojde k jejímu obnovení, nebo užít jiného vzorku, 

což může mít za následek snížení reprodukovatelnosti měření. 

 

 

6. Standardní reologický experiment 

 

     Reologické konstanty, které jsou nutné k tomu, abychom mohli sestrojit model libovolné hmoty, lze 

určit pomocí standardního reologického experiementu. Všimneme-li si například Schofield-Scott 

Blairova modelu, vidíme, že potřebujeme zjistit modul pružnosti G1, modul dopružování G2, viskozitu 

toku η1, viskozitu dopružování η2 a mez toku υ.  

     Při standardním reologickém experimentu měříme růst velikosti deformace s časem při konstantním 

smykovém napětí během určité doby t1. Po uplynutí této doby odstraníme zátěž a pozorujeme pokles 

deformace ε po tutéž dobu t1. Měření provádíme pro několik hodnot smykového napětí. Pro každou 

hodnotu smykového napětí zvlášť sestrojíme reogram závislosti deformce na čase. Pomocí hodnot 

deformace vypočtených z těchto reogramů sestrojíme závislost deformace na smykovém napětí a 

závislost rychlosti deformace (rychlostního gradientu) na smykovém napětí. Pomocí jedné série měření 

při τ = konstantní můžeme takto sestrojit všechny základní reologické křivky (závislost deformace na 

čase, závislost deformace na smykovém napětí, závislost rychlostního gradientu na smykovém napětí). 

Tento postup nazvali Burgess a Scott Blair standardním reologickým experimentem (1949) a navrhli 

jej jako komplexní rozbor reologického chování hmoty. Aby bylo možno vyjádřit viskozitu 

absolutními hodnotami, používá se při něm smykových metod. V případě použití standardního 
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reologického experimentu pro normálová napětí σ, lze vyjádřit viskózní tok pouze v subjektivních 

hodnotách (Trontonův koeficient viskozity).  

     Velikost celkové relativní deformace ε u Schofield-Scott Blairova modelu bychom takto určili jako 

součet okamžité pružné deformace ε0, deformace dopružování εd a deformace tokové εt: 

 

ε = ε0 + εd + εt 

 

to je: 

ε = τ/G1 + (τ/G2) . (1 – e(-td . G2)/η2) + ((τ – υ) . t)/ η1 

td = η2/G2  

 

kde: 

 

td.....retardační doba 

 

     Při standardním reologickém experimentu zatížíme hmotu konstantním napětím. Po určitých 

časových intervalech odečítáme velikosti deformace do té doby, než počáteční nelineární vzrůst ε 

nepřejde v lineární, kdy v hmotě již prakticky vymizelo vratné dopružování a existuje pouze nevratný 

viskózní tok. Je nutné vždy okamžitě po vložení napětí odečíst počáteční deformaci ε0.  

     Po dosažení lineárního průběhu (t1) zrušíme okamžitě zatížení a ihned odečteme velikost počáteční 

vratné deformace εmax. Dále odečítáme po stejných časových úsecích, jako v předchozím cyklu po 

tutéž dobu t1.  

     Tentýž postup opakujeme s vyšší zátěží, můžeme užít nového vzorku nebo počkat po relaxační 

dobu. Potom sestrojíme křivky deformací a času pro jednotlivá napětí. Z těchto křivek určíme 

celkovou pružnou deformaci εp (součet okamžité deformace a dopružování) jako úsek vytínaný na ose 

ε prodloužením lineární části křivky (tok) do této osy. Rozdílem εd = εp – ε0 dostaneme deformaci 

dopružování εd. Hodnotu εt dostaneme rozdílem εt = ε – εp v čase t1. 

     V grafu závislosti deformace na čase určíme pro jednotlivá napětí příslušné rychlosti deformace a 

rychlosti dopružování jako směrnice dané poměrem ε/t. Směrnice tečny vedené ke křivce v bodě ε0, v 

němž končí okamžitá pružná deformace, udává celkový rychlostní gradient DC: 

 

  DC = d . (εd + εt )/dt 
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     Směrnice lineární části křivky udává rychlostní gradient vlastního toku: 

 

D = dεt / dt 

 

     Rozdíl: 

 

Dd = DC – D 

 

udává gradient dopružování nad mezí toku. 

     Je-li mez toku υ výrazně vyšší než smykové napětí, je dán celkový rychlostní gradient pouze 

rychlostním gradientem vratného dopružování Dd. 

     Z křivek udávajících deformaci v čase odečteme okamžitou pružnou deformaci a deformaci 

dopružováním pro jednotlivá napětí a sestrojíme závislosti deformace dopružováním a smykového 

napětí a relativní deformace ε na smykovém napětí. 

     Pro ideální Binghamovu hmotu ja závislost relativní deformace ε na smykovém napětí dána 

lomenou přímkou. Reálné hmoty jeví pružnost i nad mezí toku, to je, zároveň s relaxací příčinou toho, 

že u reálných hmot je závislost relativní deformace ε na smykovém napětí tvořena křivkou, která má až 

do meze toku lineární průběh a nad touto mezí roste zrychleně po křivce ohýbající se k ose ε. Modul 

pružnosti G je dán směrnicí tečny ke křivce, tato směrnice pro vyšší smyková napětí stále klesá – 

hmota ztrácí pružnost nelineárně. Body křivky proložíme přímkou (vyrovnáme metodou nejmenších 

čtverců), jejíž směrnice určuje průměrný modul pružnosti. Tato přímka prochází počátkem. 

     Dále sestrojíme závislosti rychlostního gradientu a smykového napětí a gradientu dopružování na 

smykovém napětí. Extrapolací křivky závislosti rychlostního gradientu a smykového napětí do osy τ 

dostaneme mez toku υ. Směrnice v bodě υ určuje viskozitu toku η1 v blízkosti meze toku: 

 

η1 = (τ – υ)/D 

 

     Proložíme-li počátečními body křivky gradientu dopružování na smykovém napětí přímku, udává 

její směrnice viskozitu dopružování η2: 

 

η2 = τ/Dd 

 

     Tato přímka prochází počátkem. 
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     Někdy se pro praktické účely spojují některé z těchto základních veličin (η1, η2, G1, G2, υ) a k 

popsání chování látky stačí méně parametrů, například výraz pro elasičnost: 

 

λ = G1/( G1 + G2) 

 

kde: 

λ.....elastičnost 

 

 

7. Volby způsobu měření reologických veličin 

 

7.1 Volby způsobu deformace 
 

     Jako způsobu deformace volíme obvykle ohyb a torzi, neboť při deformaci tlakem nebo tahem 

bývají vzniklé deformace nepatrné a špatně měřitelné. U deformace ohybem je hodnota vzniklé 

deformace ε ještě větší než u torze, ovšem její nevýhodou je to, že zde vznikají kolmá i tečná napětí a 

do výpočtu je nutné zavádět empirické vzorce. Čím je tato deformace (ohyb) menší, tím menších 

korekcí je třeba užít. Podobně při deformaci tahem (tlakem) dostaneme správné hodnoty reologických 

veličin jen při malých ε. Smyková deformace může být axiální (kapilární viskozimetr) nebo radiální 

(koaxiální rotační viskozimetr). U kapilárního viskozimetru lze dosáhnout vůbec nejvyšších 

rychlostních gradientů, u rotačního viskozimetru jsou tyto hodnoty Dmax menší. 

 

 

7.2 Volby napětí 
 

     Při měření reologických veličin dáváme přednost smykovému napětí τ před kolmým napětím σ. 

Správné hodnoty reologických veličin při normálovém napětí dostáváme pouze pro prakticky 

jednorozměrná tělesa (vlákna, dráhy, apod.). U prostorových těles je působení kolmého (normálového) 

napětí provázeno vznikem všestranného (hydrostatického) tlaku p, což vede nejen ke změně tvaru, ale i 

objemu tělesa. Kromě toho při působení kolmého tlaku vznikají v tělese prakticky vždy i smyková 

napětí. V důsledku změny objemu tělesa se mění jeho průřez a tím i napětí, neboť je vztaženo na 
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plochu. Chceme-li zachovat nominální napětí, musíme tuto změnu neustále korigovat změnou působící 

zátěže. Rovněž vyjadřování relativní deformace vede za působení kolmého tlaku σ ke zkresleným 

výsledkům, zvláště pro větší deformace.  

     Při čistě smykovém napětí τ dochází k vzájemnému skluzu laminárních vrstviček látky a nedochází 

ke změně objemu. Užitím tohoto napětí můžeme měřit přímo skutečnou viskozitu η.  

     Lepších výsledků než při kolmém napětí σ lze rovněž dosáhnout užitím všesměrného napětí, 

kterého se obvykle dosahuje obklopením vzorku gumovou membránou (přenos tlaku pomocí oleje). 

Už z postupu je vidět že příprava vzorku i měření je za použití hydrostatického tlaku poměrně obtížné.  

 

 

7.3 Výběr rychlosti deformace 
 

     Rychlostní gradient D se vždy snažíme vyjádřit užitím relativní deformace, nebo jej vyjadřujeme 

alespoň v určité oblasti přístroje. U některých přístrojů, kde je určován gradient D stejným způsobem 

(kapilární viskozimetr) můžeme výsledky srovnávat a určovat tak absolutní reologické konstanty. U 

přístrojů kde to není možné (kuželový plastometr) lze určit pouze relativní reologické veličiny.  

     Nenewtonské látky měříme obvykle při různých rychlostech deformace D, abychom získali celý 

průběh křivky závislosti rychlostního gradientu na smykovém napětí. Nejvyšší hodnotu rychlostního 

gradientu volíme tak, abychom dosáhli minimální viskozity (lineární horní část křivky), která se s 

napětím mění – úplného rozrušení struktury. K získání celého průběhu křivky závislosti rychlostního 

gradientu na smykovém napětí musíme někdy použít více typů přístrojů, u kterých je ovšem hmota 

deformována stejným způsobem. U nenewtonských látek nebývá návaznost křivek dokonalá, neboť při 

nižších hodnotách rychlostního gradientu se v důsledku relaxace zmenšuje podíl pružné deformace a 

roste podíl toku, takže při stejných hodnotách smykového napětí naměříme u přístroje pracujícího za 

nižších hodnot rychlostního gradientu jinou hodnotu viskozity než u přístroje, u kterého dosahujeme 

vyšších hodnot gradientu rychlosti. Platí to i pro použití různých typů rotorů u rotačního viskozimetru. 
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8. Problémy při měření „strukturovaných“ látek 

 

     Při měření nenewtonských látek se objevuje celá řada jevů, které ovlivňují naměřené reologické 

veličiny. 

 

 

8.1 Zpevňování 
 

     Někdy při měření reologických vlastností hmoty pozorujeme stoupání modulu pružnosti a meze 

toku zároveň s poklesem velikosti či rychlosti deformace. U hmoty se zdá, jako by došlo ke vzpříčení a 

zaklesnutí částic (zpevnění). Nejčastější příčinou bývá dilatantní charakter měřené látky. Potom je 

třeba zkoumat, zda se opravdu jedná o zpevnění, nebo o dopružování (Reiner, 1960).  

 

8.2 Synereze 
 

     Synerezí nazýváme v reologii vytlačování vody z tělesa při namáhání tlakem. Synereze vede ke 

zpevňování hmoty a ke snižování rychlosti deformace. Při synerezi dochází v podstatě k jakémusi 

ustanovování rovnováhy, protože určitému tlaku odpovídá určitý obsah vody v systému. 

 

 

8.3 Stěnový skluz 
 

     Stěnový skluz je jevem, se kterým se jako s nežádoucím vlivem setkáváme nejčastěji. Projevuje se 

klouzáním měřené látky po stěnách měřícího prostoru. Rychlost pohybu částic u povrchu je tedy větší, 

než by odpovídalo rychlostnímu profilu látky. Skluz se projevuje zejména u Binghamovy hmoty, u 

které se na povrchu utvoří tenká vrstvička kapaliny. Například u jílových suspenzí dosahuje skluz 

maxima při obsahu pevné fáze 2 – 7 % a pro vyšší koncentrace opět klesá (Schofield, 1930).  

     Vlivem stěnového skluzu, který také někteří autoři nazývají σ-efekt, naměříme nižší hodnoty meze 

toku, viskozity a vyšší hodnoty rychlosti deformace.  

     Určování korekcí na stěnový skluz je velmi obtížné (Reiner, 1960; Oldroyd, 1956; Weissenberg, 

1947). Z tohoto důvodu je nejlepším řešením tohoto problému pokus o jeho odstranění či zmírnění. 
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Obvykle se měřící plochy přístrojů opatřují rýhováním kolmým na směr pohybu, broušením nebo 

polepováním zrnky písku o určité granulometrii. Dokonalost, se kterou se nám podaří zabránit 

stěnovému skluzu, závisí na tvaru, hloubce, šířce a vzdálenosti rýh, jejichž rozměry musí být úměrné 

rozměrům částice měřené látky, její povaze a tloušťce vrstvy, použitému napětí a rychlosti deformace. 

 

 

8.4 Weissenbergův efekt 
 
 
     Weissenbergův efekt (Weissenberg, 1947) je dalším nežádoucím jevem, se kterým se v reologii 

potkáme. Jeho vlivem dochází u strukturovaných suspenzí k vylézání hmoty z mezery mezi válci 

rotačního viskozimetru. Otáčí-li se vnější válec, hmota vystupuje po vnitřním (stojícím) válci. S tímto 

se setkáváme i u smykové deformace mezi paralelními destičkami, kde dochází při větším posuvu ke 

zmenšování výšky vzorku. K tomu, aby se u hmoty mohl tento efekt projevit, je nutné, aby měla určitu 

pružnost. Z toho plyne, že Weissenbergův efekt se prakticky projevuje u všech nenewtonských, 

plastických hmot (Reiner, 1960). 

     Weissenbergův efekt je provázen změnou objemu látky. K podobné změně, jak již bylo zmíněno 

výše, dochází u kolmého napětí nebo u hydrostatického tlaku. Tato změna může být i záporná 

(zmenšení objemu) a souvisí do jisté míry s dříve definovanou tixotropií a dilatancí.  

 

 

8.5 Koncové efekty 
 

     Tyto jevy vznikají na hranách a stěnách měřícího prostoru. Odstraňují se buď korekcí ve výpočtu, 

nebo konstrukční úpravou přístroje. U rotačního viskozimetru se například pod i nad rotor vkládají 

válečkové různě profilované nástavce.[93] 

 

9. Zhodnocení dosavadního stavu poznání 

 
     Přes veškerý pokrok, který byl učiněn ve výzkumu vlastností reologického chování hmot, se v praxi 

stále používá celá řada zastaralých metod ověřování a hodnocení. Používají se například pojmy jako 

čísla plastičnosti podle Riekeho, Attenberga, Pfefferkorna, koloidní plastičnost podle Bigota. Někteří 
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autoři hodnotí plastičnost jako funkci mechanické pevnosti. Přes všechny výhody hodnocení 

reologického chování hmot pomocí reologických křivek nebo analytických vzorců nejsou tyto způsoby 

bohužel více rozšířeny. Důvod je možná ten, že aplikace poznatků vyžaduje hlubší znalost reologie a 

poměrně náročné přístrojové vybavení. Například Dietzel (1968) upozornil na způsob hodnocení 

zpracovatelnosti (plastičnosti) mírou trvalé deformace bez ztráty soudržnosti. Nejčastěji se reologický 

stav hmoty vyjadřuje různými stupni „plastičnosti“. 

     Principielně můžeme rozdělit tyto způsoby hodnocení hmot: 

•••• Mírou „plastičnosti“ se volí obsah vody potřebné k rozdělání materiálu na těsto o určité 

konzistenci. Nejstarším způsobem patřícím do této skupiny je stanovení takzvané „rozdělávací 

vody“, kde se konzistence určuje subjektivním pocitem tuhosti a lepivosti těsta. Značným 

pokrokem je stanovení čísla plastičnosti podle Pfefferkorna. Konzistence hmoty se hodnotí 

deformačním poměrem dosaženým při přesně definovaných experimentálních podmínkách. 

Číslo plastičnosti pak vyjadřuje obsah vody odpovídající deformanímu poměru 3,3. Obdobně 

je možno stanovit rozdělávací vodu, což odpovídá deformačnímu poměru 2,5. Je zřejmé, že je 

lhostejné, jakou zvolíme hodnotu pro vzájemné porovnání surovin.  

•••• Mírou „plastičnosti“ je strmost závislosti konzistence hmoty na obsahu vody. Používá se rozdíl 

obsahu vody odpovídajících dvěma definovaným konzistencím. Posuzuje se tedy citlivost 

hmoty ke změnám vlhkosti. Pro větší hodnoty tohoto čísla se pozvolněji mění konzistence 

hmoty s obsahem vody. Do této skupiny patří měření „plastičnosti“ podle Attenberga (Haase, 

1961; Laibl, 1963), které je definováno jako rozdíl obsahu vody, při kterém přechází hmota v 

břečku. Mez vláčnosti je dána spodním obsahem vody, při kterém je hmota ještě schopna 

plastického tváření. 

•••• Do této skupiny patří ty metody, které jsou založeny na vlastnostech hmoty při odvodňování. 

Veškěrou hmotu v těstě můžeme rozdělit na vodu koloidní (smršťovací) a vodu pórovou 

(kritickou). Voda koloidní umožňuje vzájemný pohyb částic systému po sobě, obaluje částice. 

Jejím odstraněním se hmota smrští a je určující pro plastické vlastnosti. Voda pórová vyplňuje 

prostor mezi částicemi po odstranění koloidní vody (tedy až po smrštění). Mírou „plastičnosti“ 

je množství koloidní vody vztažené na celkové množství vody potřebné k rozdělání na 

plastické těsto, nebo objemová změna odpovídající ztrátě této vody sušením. Barna (1967) 

doporučuje užít poměru koloidní vody k celkovému množství rozdělávací vody. Bigot (Lach, 

1958; Matějka, 1952) zavádí pojem koloidní plastičnosti, jejíž velikost je úměrná podílu 

koloidní vody k vodě celkové a k lineárnímu smrštění sušením. 
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•••• Hodnocení „plastičnosti“ mechanickou pevností po vysušení (Hoffman, 1967). Toto 

hodnocení má tu nevýhodu, že se jedná o měření fyzikální vlastnosti, která není obecnou 

funkcí zpracovatelnosti. Lepších výsledků dosáhneme měřením mechanické pevnosti v tahu 

(Haase, 1961).  

•••• Další skupinou jsou metody, které posuzují „plastičnost“ pouze k velikosti deformace bez 

ohledu na působící napětí. Tyto metody souvisí přímo s definicí plastičnosti jako schopnosti 

deformovat se bez porušení celistvosti, ale přes poměrnou jednoduchost zkoušky se příliš 

nevžily (Dietzel, 1968). 

•••• Velkou skupinu tvoří metody, zabývající se vztahem mezi napětím a deformací, napětím a 

rychlostním gradientem, nebo napětím a viskozitou. Do této skupiny patří přístroje, které byly 

popsány samostatně, dále vyhodnocování reologických křivek a hodnocení vlastností podle 

reologických modelů a rovnic. Bohužel, jak již bylo řečeno dříve, není těchto metod příliš 

využíváno.  

  

     Doposud se nepodařilo vypracovat obecně použitelnou zkušební metodu, která by zpracovatelnost v 

celém rozsahu vyjadřovala pomocí zjištěných hodnot fyzikálních veličin. Největší překážkou tomuto 

účelu je nedostatek vhodných přístrojů, které by umožňovaly určit průběh deformace zkoušením 

plastického těsta v závislosti na napětí a rychlosti deformace s dostatečnou reprodukovatelností a 

citlivostí. Tyto nedostatky se mimo jiné snažily odstranit přístroje od firem Brabender, Gebrüder, 

Netzsch, Selb a jiné. [93] 

 

 

10. Reologické modely hmot na bázi portlandského cementu 

 

     Extruzi vláknocementu se v současnosti v nejvyšší míře věnují dvě pracoviště a to tým Prof. Shaha 

na Northwestern University (Shao et al. 1995, Shao and Shah 1996, Shao and Shah 1997, Aldea et al. 

1998, Peled et al. 2000, Shao et al. 2001, Peled and Shah 2003) a tým Prof. Liho na Hong Kong 

University of Science and Technology (Li and Mu 1998, Li et al. 1999, Mu et al.2000, Li et al. 2001, 

Qian et al. 2003, Li et al. 2004). 

     I přes všechny provedené pokusy nebyla dosud nalezena vhodná reologická metoda, ani ověřen 

vhodný reologický model chování pro viskózní pasty na bázi portlandského cementu. Ověřeno bylo 
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pseudoplastické chování a značné zpevnění. Na základě Von Miseho smykového kriteria byl navržen 

elasto-viskoplastický konstitutivní model. Tento model byl ověřem pomocí metody konečných 

prvků.[42]  

      

     Tattersall a Banfill (1983) provedli systematický výzkum reologie hmot na bázi portlandského 

cementu. Z výsledků vyplívá, že při překročení určitého smykového napětí je závislost mezi 

smykovým napětím a rychlostí rotačního viskozimetru lineární. To je přivedlo k závěru, že chování 

těchto hmot nejlépe vyjadřuje Binghamův model. Napětí na mezi toku indikuje potom minimální 

napětí nutné pro tečení. Plastická viskozita a napětí na mezi toku jsou dva parametry nutné k 

dokonalému popisu reologického chování Binghamovy hmoty. Důvodem je fakt, že hmoty mohou mít 

stejnou hodnotu viskozity, ale odlišné napětí na mezi toku a naopak. 

     Dalším důležitým parametrem v oboru reologie je thixotropní chování. Thixotropní hmota 

zaznamenává při zatížení konstantním smykovým napětím snížení viskozity v čase. Rychlostní 

gradient se nejdříve zvyšuje, a po dosažení určité hodnoty se okamžitě vrací k původní hodnotě. 

Křivka zpět dolů leží pod křivkou iniciační. Vzniká tak hysterezní smyčka a vzniklá plocha mezi 

oběma křivkami je způsobena právě snížením viskozity v čase. Dochází ke strukturálním změnám. V 

podstatě lze konstatovat, že čím je hysterezní smyčka větší, tím více je struktura hmoty pozměněna. 

(Banfill, 2003). Některé tixotropní hmoty jsou schopny si tento stav po odeznění napětí ponechat, jiné 

ne a hodnota viskozity se pak vrací na původní hodnotu. Toto je zapřičiněno velikostí přitažlivosti 

mezi jednotlivými částicemi a následně dochází k oslabení vazeb. Například rovnice Power equation 

může být použita k popisu hmot smykem viskozitu ztrácejícím (n < 1), nebo hmot smykem viskozitu 

získávajícím (n > 1). Ke stejnému účelu lze použít i rovnici Herschel-Bulkleyovu operující s hodnotou 

napětí na mezi toku. 

     Několik výzkumných týmů se zabývalo srovnáním tokových křivek hmot na bázi portlandského 

cementu (Atzeni et al., 1985; Papo, 1988; Nehdi and Rahman, 2004). Struble a de Larrard (1998) přišli 

k závěru, že koncentrované suspenze jako je beton pracují s hodnotou napětí na mezi toku. Určitý 

model lze použít jen pro určité rozsahy konzistence a pro určitou konfiguraci měření. Někteří 

výzkumníci konstatovali, že kupříkladu Herschel – Bulkleyův model je pro určité kompozice 

vhodnější než Binghamův model (de Larrard et al., 1998). Atzeni el al.(1985) srovnávali reologické 

chování past na bázi portlandského cementu užitím různých matematických modelů. Nejlepších 

výsledků dosáhli s Eyringovým modelem. Herschel – Bulkleyův model a Vom Bergův model platí pro 

nízké hodnoty rychlostního gradientu. Jones a Taylor (1977) konstatovali, že Robertson – Stiffův 

model lze použít pro celou škálu vodního součinitele, zatímco Herschel – Bulkleyův model platí jen v 



 

47 

 

omezeném rozsahu rychlostního gradientu, smykového napětí a vodního součinitele.       

Nejpoužívanějším modelem je podle Tattersalla a Banfilla (1983) Binghamův model z důvodu jeho 

univerzálnosti a z důvodu vzájemného nezávislého stanovení hodnot smykového napětí a viskozity. 

Různé faktory mohou ovlivňovat tvar tokových křivek včetně testovacího zařízení, nebo testovacího 

času (Shayghness a Clark, 1988; Banfill a Saunders, 1981; Roy a Asaga, 1979). Podle Vom Berga 

(1979) může tatáž kompozice vykazovat snížení i zvýšení konzistence v čase s ohledem na příslušné 

parametry. Když dojde k pozměnění struktury hmoty, smykové napětí mezi tokovými vrstvami se sníží 

(hodnota zdánlivé viskozity poklesne – "shear thinning behaviour").  

 

Tabulka 1: Modely tokových křivek aplikované na hmoty na bázi portlandského cementu 

Model Rovnice toku Odkaz 

Newton τ = η .  γ Ferraris, 1999; Papo, 1988 

Power equation τ = A . γn Ferraris, 1999 

Bingham τ = τ 0 + η . γ Ferraris, 1999; Nehdi and Rahman, 
2004 

Herschel-Bulkley τ = τ 0 + η . γ Ferraris, 1999; Papo, 1988; Nehdi 
and Rahman, 2004 

Modified Bingham τ = τ 0 + η . γn1 + A . γn2 
τ = τ 0 + η . γ + A . γ2 

Ferraris, 1999; Nehdi and Rahman, 
2004 

Casson τ = τ 0 + η ∞ . γ + 2√( τ 0  . η ∞) . √γ Papo, 1988; Nehdi and Rahman, 
2004; Papo a Piani, 2004 

Generalized Casson τ m = τ 0
m

 + (η ∞ . γ)m Papo a Piani, 2004 

Papo- Piani τ = τ 0 + η ∞ . γ + K . γn Papo a Piani, 2004 

De Kee τ = τ 0 + η . γ . e-α . γ Yahia and Khayat, 2001 

Yahia - Khayat τ = τ 0
 + 2√( τ 0  . η∞) . √(γ .  e-α . γ) Yahia and Khayat, 2001 

Vom Berg; Oswald – De Waele τ = τ 0 + Bsinh-1 . (γ / C) Ferraris, 1999; Papo, 1988 

Eyring τ = a . γ + Bsinh-1 . (γ / C) Ferraris, 1999; Papo, 1988 

Robertson - Stiff τ = a . (γ + C)b Ferraris, 1999; Papo, 1988; Jones 
and Taylor, 1977 

Atzeni γ = α . τ 2 + β . τ + δ Ferraris, 1999; Papo, 1988 

Williamson τ = η ∞ . γ + τ f   . (γ/γ + Γ) Papo, 1988 

Sisko - Ellis τ = a . γ + b . γc ; (c < 1) 
η = η ∞ + K .  γn - 1 

Papo, 1988; Atzeni et al., 1985; 
Nehdi 2004 

Shangraw – Grim - Mattlocks τ = τ 0 + η ∞ . γ + α1 (1 – exp (-α2 . 
γ) 

Papo, 1988 
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τ – smykové napětí [Pa] 

γ – rychlostní gradient  [s-1] 

τ 0 – napětí na mezi toku [Pa] 

η – plastická viskozita [Pa . s] 

τ f – hodnota průsečíku asymptoty tokové křivky a osy smykového napětí [Pa] 

η ∞ - viskozity při nekonečném rychlostním gradientu [Pa . S] 

T – parametr řídící odchylku od Binghamova modelu [s-1] 

A;a;B;b;C;c;K;M;n1;n2;α;α1;α2;β;δ – konstanty 

     Tabulka 2 znázorňuje reologické parametry hmot na bázi portlandského cementu užitím 

Binghamova modelu (Banfill, 2003). Hodnota smykového napětí a zdánlivé viskozity roste se 

zvětšujícími se částicemi ve hmote: 

 

Tabulka 2: Reologické parametry hmot na bázi portlandského cementu 

Sledovaná 
vlastnost 

Pasta Malta SCC Plastická bet. 
směs 

Zavlhlá směs 

Smykové napětí 
[Pa] 

10 – 100 80 - 400 50 - 200 400 500 - 2000 

Zdánlivá 
viskozita [Pa . s] 

0,01 - 1 1 – 3 20 – 100 20 50 – 100 

 

     Tattersall a Banfill (1983) zdůraznili, že důvodem je odpor částic proti deformaci při napětí. Při 

obsahu částic 70 – 80% o velikosti nad 0,25 mm je smykové napětí znatelně vyšší než u srovnatelných 

past. Smykové napětí tedy vzrůstá se zvyšujícím podílem hrubých složek. Z důvodu zvyšující se 

pravděpodobnosti kontaktu částic a z důvodu vzájemného zaklesávání se částic viskozita roste 

(hybnost se zvyšuje). Smykové napětí cementových past bez dalších částic je potom nižší než u 

běžných past a viskozita je nižší. [42] 

 

11. Přístrojové vybavení pro měření reologických veličin 

 

     Klíčovým parametrem je metodika měření, protože úspěch reologického modelu ve vysoké míře 

závisí na tom, zda testovací metoda odráží reologické chování hmoty. Pro měření reologického 

chování tuhých plastických hmot na bázi cementu nebo pro keramická těsta bylo odzkoušena řada 

zařízení pracujících na různých principech. Každá z metod měření charakterizuje materiál specifickým 



 

49 

 

způsobem, který závisí na principu metody. Je proto třeba zvážit jakým technologickým způsobem 

bude těsto vytvářeno a tomu přizpůsobit i metodiku měření. Většinou je třeba použít dvě nebo tři 

metody tak, aby se jejich výsledky doplňovaly. 

 

     Toutou [28] a Prokofev [10] studovali reologické chování vysoce tixotropních cementových past a 

malt pomocí paralelního deskového plastometru a došli k závěru, že pasta na bázi portlandského 

cementu se chová silně tixotropně. Zkouška plastometrem spočívá v působení tlaku na vzorek 

válcového tvaru, registrována je změna výšky vzorku.  

     Casagrandeho přímý střihový box se používá v mechanice zemin k určení smykového napětí 

vzorků podrobených ortogonálnímu napětí (ASTM 3080). Vzorek je uložen uvnitř horizontálně 

děleného ocelového boxu opatřeného horizontálním čepem. Smykové napětí je vyvozeno pohybem 

spodní části boxu, zatímco zaznamenáván je horizontální posun a smyková síla. Přírůstek vertikální 

síly a rychlosti posuvu je konstantní. Závislost napětí na deformaci se interpretuje pomocí 

Coulombova vztahu jako přímka. [18] 

     Bradburyho diagnostický hnětač je zařízení pracující na principu měření kroutící síly v čase od 

vložení směsi do komory přístroje až po začátek tuhnutí. Současně je prováděno měření teploty směsi. 

McHugh a Tan, a Lewis a Boyer provedli tímto způsobem zhodnocení reologických vlastností Macro-

Defect-Free kompozitů. Měření lze s výhodou provádět pod vakuem pro dosažení efektivnějšího 

míchání. Lze studovat přechod od sypké směsi do pastovité konzistence, určit nejvhodnější okamžik 

vmíchávání dalších složek, popřípadě odhadnout nejvhodnější postup míchání složek. To umožňuje 

podrobněji určit postup míchání směsi.    

     Plasticorder je zařízení tradičně užívané pro reologická měření polymerů, sloužící k určení 

nejvhodnější extruzní teploty a dalších procesních podmínek. Pomocí přístroje je možné vyhodnotit 

krouticí moment, smykové napětí τ, viskozitu η a tlak v ústí extrudéru. 

Přístroj zahrnuje dvě zařízení: 

a) míchací zařízení vybavené dvěma lopatkami ve tvaru „S“ pro míchání komponent, sestava 

umožňuje určení změny krouticího momentu a střihového napětí v čase 

b) kapilární reometr ukončený štěrbinovým kapilárním ústím 

Zařízení umožňuje instalováním pláště, šneku a několika typů ústí provést test extruze za současného 

sledování napětové charakteristiky směsi. [6] 

     Rotační reometr v konfiguraci deska-deska je zařízením umožňujícím formulovat stav čerstvých 

cementových směsí pro extruzi, jež jsou obecně příliš tuhé pro měření v konfiguraci kužel-deska. 

Lombois a Burger provedli testy použitím rotačního reometru AR1000 od výrobce TA Instruments. [6] 
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     Měření kapilárním reometrem je založeno na protlačování čerstvé směsi umístěné ve válci ústím. 

Odečítána je tlačná síla beranu působící na směs v závislosti na posuvu a to za podmínek různé 

rychlosti posuvu. Srinivasan, DeFord a Shah použili kapilární reometr k charakterizaci reologických 

vlastností extrudovaného vláknocementového kompozitu. Studovali vliv přísad na optimalizaci 

vlastností extrudovaných vzorků. Kuder a Shah [17] provedli zhodnocení výsledků měření kapilárním 

reometrem ve vztahu k extrudovatelnosti cementových hmot s ohledem na jejich kompozici. Práce se 

zabývá možností částečné substituce finančně nákladných derivátů celulózy surovinami na bázi 

keramiky. Na podobném principu pracuje výtlačný kapilární viskozimetr podle Volaroviče.  

     Princip měření přístrojem podle Tolstého se zakládá na měření smykového namáhání vzorku 

umístěného mezi paralelní destičky. Destičky jsou ostře rýhovány do hloubky 0,5 mm kolmo na směr 

působícího střihového napětí. Horní destička je posuvná a posun se odečítá optickým mikroskopem 

nebo číselníkovým úchylkoměrem. Vrstva těsta mezi destičkami je 3 mm. Smykové napětí se určí 

z poměru smykové síly a plochy vzorku. Z měření je možné získat hodnoty meze toku, plastické 

viskozity, modulu pružnosti a modulu dopružování.  

     Plastickou pevnost podle Rebinděra lze definovat jako limitní deformační napětí ve střihu. Měří se 

vtlačováním kužele. Plášť kužele se během jeho vnikání do těsta stýká s těstem stále ve větší ploše, 

takže se snižuje napětí. Když toto napětí dosáhne hodnoty statické meze toku (statická pevnost 

struktury systemu), kužel se přestane nořit.  

     Na plastometru Netzsch se měří síla potřebná k vytlačení těsta z kuželového ústí (tzv. mezní střižné 

napětí) a pevnost vytlačeného pásma v tahu. 

     Brabendrův plastometr se zakládá na dynamickém měření plastičnosti prostřednictvím hnětacího 

odporu. Těsto se vkládá do hnětací komůrky se dvěma hnětacími rameny otáčejícími se proti sobě. 

Měří se za konstantních otáček, postihuje se tedy časová závislost hnětacího odporu. Na křivce získané 

registrací údajů dynamometru je možné přímo odečítat hodnotu počátečního odporu a hodnotu odporu 

po určitém čase. [17] 

 

     Navržena byla řada testovacích metod. Koehler a Fowler (2003) provedli sumarizaci použitých 

zařízení a popsali 61 různých postupů měření. Bohužel většina metod je založena na empirii a jen 

několik jich bylo implementováno do normových postupů. Ostatní dosáhli jen omezeného použití. 

Většina zkoušek neposkytuje výsledky v základních jednotkách a jednotlivé metody tudíž nelze 

srovnat přímo.  

     Tattersall (1991) kategorizoval zkušební metody do tří skupin, viz tabulka 3. 
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Tabulka 3: Kategorizace testovacích metod reologie hmot na bázi portlandského cementu 

Kategorie Metody Definice 

I. kvalitativní metody přeformování, tekutost, 
kompaktovatelnost, 

upravitelnost, pumpovatelnost 

Bez kvantifikace, pouze omezený 
popis hmot 

II. kvantitativně empirické 
metody 

sednutí, faktor 
kompaktovatelnosti, VeBe čas, 

rozliv 

Omezená kvantitativní hodnocení 
chování při definovaných 

podmínkách 

III. Kvantitativně fundamentální 
metody 

viskozita, pohyblivost, tekutost, 
smyk 

Užití striktně ve shodě se 
základními definicemi 

     

     Pro dokonalý popis reologického chování je nutné stanovit smykové napětí i viskozitu v čase. 

Existující metody stanovení lze rozdělit do dalších dvou skupin podle toho, zda poskytují jeden či dva 

parametry (Ferraris, 1999). Dvoufaktorové testy, jež jsou schopny měřit násobné body tokových 

křivek pomocí změny rychlostního gradientu, nabízí více komplexní popis stavu látek. Jednofaktorové 

testy nalézají použití díky své jednoduchosti a rychlosti. Pro charakterizaci určitých kompozic nebo 

určitou aplikaci může být i jednofaktorový test vhodným řešením. Jednofaktorové testy v zásadě 

spadají do II. skupiny třídění podle Tattersalla (1991). Poskytují přímo nebo nepřímo hodnotu 

smykového napětí, viskozity, nebo jiné vlastnosti. Dvoufaktorové testy spadají do III. skupiny.  

 

     Jednofaktorové a dvoufaktorové testy podle Ferrarise (1999) viz tabulka 4. 
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Tabulka 4: Jednofaktorové a dvoufaktorové reologické testy hmot na bázi portlandského cementu 

Druh testu Testovací metody 

 
 
 
 

Jednofaktorové testy 

• Sednutí 
• Rozlití 
• Penetrační testy (Kellyho kulička, Vicat, 

Wigmore) 
• Zkouška K sednutím 
• Viskozimetr na principu otáčející se trubice 
• VeBe čas nebo doba přeformování 
• LCL přístroj 
• Vibrační přístroj 
• Vytěsňovací testy (kužel, Orimet)  

 
 

Dvoufaktorové testy 

• Dvoubodový test 
• Bertta přístroj 
• BTRHEOM viskozimetr 
• Modifikovaná zkouška sednutím 
• IBB viskozimetr 
• Vibrační přístroj VSA 
• BML viskozimeter 
• ICAR 

 

     Z hlediska principu měření lze měřící metody klasifikovat podle The National Institute of Standards 

and Technology (NIST) do čtyř kategorií (Hackley and Ferraris, 2001), viz tabulka 5. 

 

 

Tabulka 5: Kategorizace reologických metod podle The National Institute of Standards and 
Technology 

Kategorie Definice 

Omezené "Flow" testy Hmota teče díky vlastní váze nebo díky vloženému 
napětí skrze přímé ústí  

Volné "Flow" testy Hmota teče díky vlastní váze, bez omezení pohybu, 
nebo penetrací předmětem pomocí gravitace 

 
Vibrační testy 

Hmota teče díky vloženým vibracím (vibrační stůl 
poklesává do základní polohy). Vnitřní nebo vnější 
vibrace. 

Rotační reometrie Hmota je sdílena dvěma paralelními, povrchy z 
nichž jeden rotuje 

 

 



 

53 

 

     Kategorizace podle The National Institute of Standards and Technology (NIST) je podle 

současného porozumění reologii hmot na bázi portlandského cementu  nejvíce konzistentním  řešením.  

 

Omezené "Flow" testy 

     Omezený tok (Confined Flow), volný tok a vibrační metody se v zásadě pokoušejí simulovat 

podmínky toku „in situ“ přičemž rotační reometrie aplikuje základní reologické koncepty a přímo 

kvantifikuje reologické parametry. Zkouška sednutím "Low Slump Test" je považována za metodu 

poskytující kvalitní výsledky, ač nespadá ani do jedné z výše zmíněných čtyř kategorií. Další kvalitní 

nezačleněnou metodou je Vibra – John Test určený pro tužší konzistence (Wang and Hu, 2005). Faktor 

kompaktace "The Compaction Factor Test" stanovuje stupeň slévání se vycházející z užití 

standardního množství vložené práce (Bartos, 1992).   

 

Volné "Flow" testy 

     Jde v zásadě o jednoduchá měření poskytující přímé výsledky korespondující se smykovým 

napětím. Schowalter a Christensen (1998) potvrdili, že Binghamův model koreluje se sednutím 

vzorečku vlastní vahou. Saak et al. (2004) potvrdili vztah mezi sednutím a smykovým napětím, 

přičemž geometrie vzorečku není pro výsledek měření důležitá. Murata a Kikukawa (1992) popsali 

rovnici vztahu sednutí a smykového napětí. Byly vyvynuty modely deformace tvaru sednutých vzorků 

užitím smykového napětí metodou konečných prvků (Pashias et al., 1996; Schowalter and Christensen, 

1998; Tanigawa et al., 1986). Na nedostatky testování sednutím poukázal Tattersall (1991), poukázal 

na významný vliv tvaru částic na hodnoty sednutí. Penetrační testy (Kelly Ball, Vicat, Wigmore) 

stanovující hloubku průniku nejsou považovány za dostatečné z důvodu nemožnosti přímo srovnat 

vložené napětí s kýženým smykovým napětím (Powers, 1968; Bartos, 1992; Wong et al., 2001). 

Metoda rozlití "The Flow Table Test" není považována za metodu vhodnou k vyjádření smykového 

napětí, spíše lze usoudit na viskozitu. Důvodem je vystavení vzorku při zkoušce napětí převyšujícímu 

smykové napětí (Tattersall, 1991). Ferraris a de Larrard (1998) proto vyvynuli modifikovaný test 

zahrnující faktor času. Ukázalo se bohužel, že metoda je vhodná jen pro určitou konzistenci.  

 

Vibrační testy 

LCL přístroj měří času přeformování vzorku.  
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Rotační viskozimetry 

     Tradiční rotační viskozimetr byl mnohokrát modifikován. Vyvynutá zařízení disponovala rozměry 

od přenosného zařízení až po nákladní vůz. Ritchie (1962) aplikoval triaxiální test. Navrhl metodiku 

posuzování úhlu vnitřního tření a koheze hmoty. Pro měření definoval vztah zdánlivé viskozity a 

smykového napětí. Amer et al. (2004) užili gyroskopické kompaktovatelnosti pro charakteristiku směsí 

určených pro zpracování válcováním (RCC).  

 

     V posledních dekádách bylo vyvynuto několik zařízení pracujících s rotační geometrií:  

• Lopatkový rotační viskozimetr: Tattersall (1973) jako první odzkoušel viskozimetr pracující s 

Binghamovým modelem při minimálně dvou hodnotách rychlostního gradientu. Zařízení se 

stalo základem pro další vývoj (Wallevik and Gjorv, 1990; Domone et al., 1999). Koehler a 

Fowler (2004) navrhli ICAR viskozimeter. 

• Koaxiální rotační viskozimetr: V Norsku byl v roce 1987 zkonstruován BML viskozimetr. 

Založen je na principu Power-Wilerova plastometru a Tattersallova dvoubodového přístroje 

(Gjorv, 1998; Geiker et al., 2002a). CEMAGREF viskozimetr (Coussot and Piau, 1995) je 

dalším zařízením vhodným pro dané účely. 

• Rotační viskozimetr "deska-deska": BTRHEOM viskozimetr byl poprvé aplikován ve Francii 

(de Larrard et al., 1997; Hu and de Larrard, 1996) je vhodným zařízením pro měření zdánlivé 

viskozity i smykového napětí. Zařízení disponuje účinným vibračním systémem a je schopno 

měřit vliv vibrací. Na Univerzitě v Illinois byl zkonstruován UIUC viskozimetr. Zařízení je 

schopno stanovovat dilatanci. Krouticí moment se ve stabilní poloze snižuje s rostoucí rychlostí 

otáček (Coussot and Piau, 1995). [93] 

 

12. Faktory složek ovlivňující reologické chování hmot na bázi portlandského 
cementu 

 

12.1 Hodnota vodního součinitele (množství vody)  
 
     Dávka vody se jeví být klíčovým a prvořadým faktorem rozhodujícím o zpracovatelnosti hmoty. 

Obecně řečeno přídavek vody snižuje smykové napětí a viskozitu. Většina výzkumníků se při 

zkoumání reologie zaměřila právě na hodnotu vodního součinitele (Rosquoet et al., 2003; Svermova et 
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al, 2003). Jones and Taylor (1977) zkonstruovali empirickou rovnici vztahu tokových křivek na 

hodnotě vodního součinitele. 

     Pro získání plastické tažné hmoty je nutno použít určitého přídavku vody do směsi. Voda avšak 

vykazuje při tlakovém zpracování tendenci odlučovat se od pevné fáze. To komplikuje celý výrobní 

proces. Extruze hmot na bázi portlandského cementu se proto neobejde bez speciálních aditiv, 

hydromodifikátorů, jež zabrání tomuto negativnímu jevu. Mechanismus jejich působení lze 

charakterizovat přibližně takto: částice hydromodifikátoru váží potřebné množství vody ve směsi, 

takže se nemůže odlučovat při působení tlaku a navíc plní funkci mazadla pro všechny plochy, s nimiž 

přichází hmota do styku.[3]  

     Výber vhodného hydromodifikátoru je klíčovou otázkou pro úspěšnou extruzi. Z dostupných 

surovin se pro extruzi hmot na bázi portlandského cementu nejvíce osvědčily ve vodě rozpustné 

deriváty celulózy, především pak hydroxyethyl methyl celulózya (HEMC) disponující viskozitou až 

80000 mPa/s. Pomocí těchto hydromodifikátorů lze připravit extrudovatelné tixotropní 

vláknocementové směsi. Dávka derivátu celulózy se pohybuje kolem 1 % z hmotnosti cementu, běžně 

se tyto používají např. při výrobě keramiky extruzí. Funkčně působí jako vazebné činidlo pro čerstvé 

nevypálené, nevysušené nebo nezatuhlé výrobky, zvyšují plasticitu, působí lubrikativně pro celé 

výrobní zařízení, mají smáčecí účinek, zadržují vodu. [12] Latex nebo polymer je někdy přidáván ke 

zvýšení stupně rozptýlení vláken a ke zvýšení kompaktnosti. [18] 

 

12.2 Dávka cementu a jeho charakteristika 
 
     Fyzikální a chemické vlastnosti portlandského cementu ovlivňují reologické vlastnosti hmot. Vom 

Berg (1979) studoval vliv měrného povrchu cementu a koncentrace pevných částic na reologii. Přišli k 

závěru, že smykové napětí a plastická viskozita se zvyšují se zvyšujícím se měrným povrchem a se 

zvyšující se koncentrací pevných částic. Jemnost mletí cementu řídí rovnováhu přitažlivých a 

odpudivých sil mezi částicemi cementu. 

 

12.3 Kamenivo 
 
      Velikost částic ovlivňuje spotřebu vody pro požadovanou konzistenci. Tvar a povrchová struktura 

se rovněž podílí na reologické charakteristice hmoty. V zásadě lze říci, že částice tvaru spíše kulového 

zvyšují zpracovatelnost. Tvar granulometrické křivky a poměr jemných a hrubých částic modifikují 

reologické chování.  
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12.4 Přísady a příměsi 
 
     Struble and Jiang (2004) přišli k závěru, že zvyšující se obsah vzduchu zvyšuje hodnoty smykového 

napětí, ale viskozita se snižuje. Nabité částice cementu se do sebe zaklesávají a tvoří shluky, jež uvnitř 

zachytávají kapky vody. Přídavkem superplastifikátoru se shluky rozbíjí a zpracovatelnost se zvyšuje 

(Kantro, 1980; Mehta and Monteiro, 1993; Papo and Piani, 2004b). Cry et al. (2000) přišli k závěru, že 

dávka superplastifikátoru zvyšuje tixotropii (vysoce koncetrované suspenze, odpudivé síly dominují). 

Chia and Zhang (2004) přišli se závěrem, že dávka superplastifikátoru snižuje smykové napětí, ale 

viskozitu neovlivňuje. Na druhou stranu Golaszewski and Szwabowski (2004) přišli se závěrem, že 

superplastifikátor může značně redukovat hodnotu smykového napětí a přitom viskozitu hmoty 

zvyšuje. Perret et al. (2000) studovali efekt různých cementů a superplastifikátorů a přišli na to, že 

různé kombinace cementů a superplastifikátorů poskytují hmoty s různými reologickými vlastnostmi. 

Ferraris et al. (2001) přišli se závěrem, že zpožděný přídavek superplastifikátoru vede k lepší 

rozptýlenosti cementu. Aiad (2003) a Aiad et al. (2002) tvrdí, že čím nižší je množství 

superplastifikátoru vázané hmotou, tím nižší množství vody je třeba pro konstantní konzistenci. 

Přídavek popílku zvyšuje zpracovatelnost (Rudzinski, 1984; Li et al., 2004b). Jako základní důvod se 

udává kulový tvar částic a hladký povrch zrn popílku. Částice popílku fungují jako malá kulová 

ložiska a snižují mezičásticové napětí. Velmi jemně rozptýlené minerální příměsi jako je mikrosilika 

mohou mít silně negativní efekt na spotřebu vody (Cry et al., 2000; Farong et al., 1999; Park et al., 

2005). [41] 

 

     Použití hydroxyalkyl alkyl celulózy se stupněm substituce 1,2 – 1,7. Výhoda této přísady spočívá v 

její teplotní flxibilitě. Je použitelná i za teplot nad 40° C a nestrácí svoje vlastnosti jako běžné typy 

derivátů celulózy. [68]  

     Pozn.1: K zahřívání vláknocementové hmoty během extruze prokazatelně dochází u tužších směsí. 

Ztráta plasticity zahřátím způsobí zapečení extrudéru s následným odchodem kapalin v kapalné i 

plynné fázi z tělesa extrudéru.  
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13. Tlakové poměry v extruzním zařízení 

 

 

     Benbow and Bridgwater (1993) navrhli rovnici pro odhad hodnoty extruzního tlaku Pext jako součet 

tlaku na výstupu z ústí Pent a tlaku v předústí Pland. Předpokládá se vstup materiálu pod úhlem 90°: 

 

                                             Pext = Pent + Pland = 2 . ln(D0/D) . (σ0 + α . V) + 4 . L/D . (τ0 + β . V) 

 

kde σ0, α, τ0, β jsou konstatnty, D0 je průměr předústí, D je průměr ústí a V je rychlost extruze.  

Hodnoty σ0 a α jsou závislé na zvětšení (dopružení) výlisku po průchodu ústím,  hodnoty τ0 a β pak na 

hodnotě smykového napětí v ústí. Celkový extruzní tlak je nelineárně závislý na rychlosti extruze. 

Benbow and Bridgwater (1993) dále navrhli rovnici, jež bere v úvahu vliv rychlosti extruze: 

 

                          Pext = Pent + Pland = 2 . ln(D0/D) . (σ0 + α . Vm) + 4 . L/D . (τ0 + β . Vn) 

 

kde: 

m.....koeficient vystihuje pseudoplasticitu směsi 

n.....koeficient vystihuje pseudoplasticitu směsi 

 

     Navržené rovnice jsou semikvantitativní a platí jen pro pístový extrudér. Pro popis tlaku v jiných 

typech extrudérů, například ve šnekovém extrudéru nebo u extrudérů s nekruhovým průřezem ústí a 

předústí nejsou dostatečné. Benbow and Bridgwater (1995) se dále pokoušeli rovnici rozšířit pro 

jednošnekový extrudér, ale ukázalo se, že vypovídací schopnost rovnice byla nízká. 

 

     Shen (2003) sledovali pokles extruzního tlaku při aplikaci polyakrylamidu. Výtlačky měli hladší 

povrch, lepší mechanické parametry. Polyakrylamid pak navrhli jako vhodného substituenta za 

deriváty celulózy [42]  
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14. Možnosti tvaru výlisků extrudovaného profilu 

 

     Shao et al. (1995) učinili pokusy se šnekovým extrudérem a úspěšně extrudovali různé typy 

průřezů. Stang and Pederson (1996) provedli extruzi trubkového profilu a potvrdili možnost této 

aplikace. Aldea et al. (1998) provedli rovněž úspěšnou extruzi trubkového profilu. Kvalitního povrchu 

bylo dosaženo přídavkem křemenného písku. Li and Mu (1998) provedli úspěšné pokusy s extruzí 

kruhového profilu, deskového profilu, trubek a profilu „v čelího“ plástu. 

     Skelná rozptýlená výztuž zvyšuje pevnost v tahu, pevnost v rázu a rázovou tuhost, rozptýlená PVA 

výztuž se ukázala být ovšem pro pevnost v tahu a tuhost deskových profilů efektivnější (Mu et al., 

2000; Li et al. 2001). S výhodou byla provedena extruze profilů s obsahem PVA i skelné rozptýlené 

výztuže současně (Mu et al. 2000; Li et al., 2001). Přídavkem PVA v práškové formě byl pozorován 

vznik polymerní vrstvy na skelné rozptýlené výztuži. Byla pozorována snížená akumulace portlanditu 

na rozhraní matrice a rozptýlené vláknové výztuže (Li et al, 2001; Qian et al. 2003). [42]  

     Patent se zabývá popisem technologie výroby cementových tašek, jejichž tloušťka bude maximálně 

15 mm. Proces zahrnuje vytváření bezazbestových cementových kompozitů s obsahem vylehčujících 

částic, hydraulického cementu, vody a rozptýlené vláknové výztuže. Obsah rozptýlené vláknové 

výztuže je do 4 % hmotnostně z celé záměsi, délka vláken je 0,5 až 20 mm. Extruzní výrobní zařízení 

funguje na principu "roller and slipper". Tento proces zahrnuje stlačování čerstvé směsi na pohybující 

se paletě a jejím zaválcováváním ve skluzu. [59] 

 

15. Odebírání extrudovaných profilů 

     Odebírání výrobků na konci ústí se ukazuje jako praktický problem. Objevuje se efekt zvaný 

„springback“ (dopružování) způsobující kroucení celého průřezu vlivem elastického dotvarování.           

Čerstvé výlisky je možné ukládat na dopravník a periodicky odkrajovat.  

 

16. Mikrostruktura čerstvých hmot 

 

     Disperzní soustava, kde je zrnitá látka zvlášť jemně rozptýlena se nazývá koloidním roztokem 

neboli solem. Jsou-li kromě koloidních částic přítomna i větší zrna, označuje se jako suspenze. 

Koloidní roztoky mohou být lyofobní a lyofilní. Lyofobní roztoky jsou méně stálé, disperzní podíl je 
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v kapalině nerozpustný a malou přísadou elektrolytu se může vyloučit v podobě gelu. Lyofilní roztoky 

jsou stálejší, disperzní podíl rozpustnější a jsou málo citlivé na přídavek elektrolytu (slouží jako 

ochranné koloidy). Působí-li na koloidní roztok nebo suspenzi elektrické pole, nastane pohyb tuhých 

částic k jedné elektrodě a vzniká jev, označovaný jako elektroforéza. Jsou-li naopak částice 

nepohyblivé, případně vytváří-li spojitou látku s póry, v nichž je přítomna kapalina, nastane účinkem 

elektrického pole převod kapaliny k elektrodě a nastává jev zvaný elektroosmóza. Příčinou těchto jevů 

je zeta-potenciál koloidní částice, jehož hodnotu lze ovlivňovat např. přídavkem vhodných iontů (např. 

Na1+, které nahradí adsorbované ionty Ca2+, jak je tomu při ztekucení keramických břeček).  

     Koloidní částice na sebe v roztoku vzájemně působí molekulovými silami, Brownovým pohybem a 

působením svého náboje – zeta-potenciálu. Jestliže se dvě částice přiblíží blízko k sobě, deformují se 

jejich obaly, takže mohou převládnout mezimolekulové přitažlivé síly a koloidní částice vytváří tzv. 

gel. To znamená, že koloidní disperzní soustavy mohou existovat ve dvou formách, jako sol a gel. 

Všechny soly lze převést v gely (tzv. gelatinace) a mnoho gelů v sol (reverzibilní gely). Zatímco u 

koloidního roztoku jsou dispergované koloidní částice na sobě nezávislé a plně pohyblivé, vytvořením 

gelu se vzájemně na sebe vážou a shlukují ve větší útvary. Navenek se to projevuje tím, že mají 

mechanické vlastnosti charakteristické pro tuhý stav přesto, že disperzní prostředí je kapalné; jsou 

elastické nebo alespoň plastické. Zjednodušeně řečeno, nastalo zpevnění disperzní soustavy a její 

převedení na souvislou tuhou látku, která má své strukturní uspořádání – mikrostrukturu. Přitom se 

voda vytěsní a gel oddělí, tzv. synereze gelu. Síly, které vyvolávají spojování koloidních částic, mohou 

být chemické nebo fyzikální.  

     Ke zpevňovacímu pochodu patří také jev, zvaný tixotropie (tixotropické zpevňování), které je 

vyvoláno slabými elektrostatickými silami. Je to děj vratný, kdy vzniklá struktura může být lehce 

rozrušena mechanickým účinkem. [25] 

 

     Koloidní síly působící mezi vlákny celulózy lze popsat pomocí teorie DLVO (Derjaguin and 

Landan, 2004; Verwey and Overbeek, 1948).  Teorie popisuje dva druhy sil, van der Waalsovy síly a 

elektrostatický náboj dvouvrstvy. Van der Waalsovy síly mají původ v transientním, indukovaném 

nebo permanentním dipólu molekul povrchu. Vazba je přitažlivá mezi různými povrchy. 

Elektrostatická dvouvrstvy se tvoří mezi povrchy a ionty. Elektrostatická dvouvrstva také způsobuje 

odpudivé síly mezi opačně nabitými povrchy. Obr.3 a) demonstruje odpudivost elektrostatické 

dvouvrstvy a přitažlivost van der Waalsových sil. Výsledkem je vzdálenost mezi povrchy. Na větší 

vzdálenost převyšuje odpudivá síla dvouvrstvy nad stabilizačními interakcemi suspenze. Při menší 

vzdálenosti způsobují van der Waalsovy síly agregaci (energetická bariera je překonána). Vztah 
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velikostí těchto sil určuje druhotné agregační minimum. Nemodifikovaný povrch celulózyových 

vláken je ve vodní suspenzi nabit záporně. To je způsobeno karboxylovou skupinou hemicelulózy 

(Hubble et al., 2008). [44] 

     Mu (1999) provedli zhodnocení různých typů a dávek rozptýlených vláknových výztuží, vodního 

součinitele, přísad a modifikátorů reologie. Provedli měření na rtuťovém porozimetru, skenovacím 

elektronovém mikroskopu i rentgenovou difrakční analýzu. Makroskopické vlastnosti slibně 

interpretovali podle ukazatelů mikrostruktury.[42]  

 

 

Obr. 3:  Rovnováha přitažlivých (van der Waalsovy) a odpudivých (elektrostaticky nabitá dvouvrstva) 
sil mezi částicemi.  

 

16.1 Mikroskopie atomárních sil 
 

Metoda AFM byla využita ke snímání povrchu cementových částic (Demanet, 1995; Bosbach and Enders, 

1997; Mishraa et al., 2003). AFM bylo také s úspěchem použito pro měření křivek silově-distančních (Force – 

Distance Curves) a adhezních sil mezi materiály za různých podmínek (Capella and Dietler, 1999; Butt et al., 

2005). 

 

 

16.2 Granulární tok suchých směsí  
 

Faktory ovlivňující tok materiálů jsou tuhost, velikost, tvar, rozložení a sypná hmotnost částic (Littman et 

al., 1995; Mills, 2004). Při hutném granulárním toku (Dense Granular Flow) se napětí zvyšuje se zvyšující se 
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tuhostí částic (Campbell, 2006). Tření mezi částicemi a tření o stěny způsobuje změny tlaku v podélném směru 

(Pavi, 1999; Jones and Williams, 2003; Mkkawi et al., 2006). [39] 

  

16.3 Mechanické síťování rozptýlené vláknové výztuže 
 

     K vytvoření souvislé sítě je třeba, aby se každé vlákno dotýkalo dalších třech vláken. Množství 

styčných ploch mezi vlákny je závislé na množství vláken. Kerokes et al. (1985) zavedli číslo 

shlukování (Crowding factor) N závislé na jejich koncentraci a rozměrech: 

 

N = 2/3 . CV . (L/d)2 

 

kde CV udává objemovou koncentraci vláken, L je průměrná délka vlákna a d průměr vlákna. Je li 

hodnota N menší než jedna (N<1), pak je suspenze rozředěná a je šance pro kolize jednotlivých 

vláken. Hodnota N mezi 1 a 60 (N<60) udává suspenzi semikoncentrovanou a jednotlivá vlákna do 

sebe naráží. Navíc se jednotlivá vlákna významně elasticky namáhají (uzamykají) a vzájemně 

zesekávají (elastic interlocking and hooking) viz obr.4. 

     Při hodnotě N nad 60 (N>60) jsou jednotlivá vlákna v kontaktu kontinuelně.  

     Martinez et al. (2003) zavedli číslo shlukování pro gely (N=16). Vlákna nejsou imobilizována, ale 

začínají významně spolupůsobit. 

 

 

Obr. 4: Spolupůsobení jednotlivých vláken 
 

     Popsané vlivy způsobují zvýšení viskozity vláknocementové směsi. Je-li suspenze v pohybu, 

dochází k napínání jednotlivých vláken a tím celé hmoty. V případě, že tok suspenze ustane, dojde k 

narovnání všech vláken.  
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     Schmidt et al. (2013) dokázali, že flokulace lze dosáhnout i výlučně mechanickou cestou 

(mezivláknovým třením), tedy bez vlivu přitažlivých sil. Z toho lze vyvodit, že flokulace je závislá na 

hodnotě tření, tuhosti vláken, tvaru vláken a jejich koncentraci. Mezivláknové tření brání prokluzování 

vláken, napomáhá přídržnosti a deformaci vláken a brání jejich rozptylování.  

     Mechanická flokulace dále závisí na vlastnostech vláken (délka vlákna a elektrostatický náboj), na 

povrchu vláken a na vlastnostech suspenze (koncentrace, hydrodynamické síly, meziiontové síly, pH). 

Snížení tuhosti pak redukuje flokulaci z důvodu sníženého uchovávání elastické energie napnutých 

vláken. Tudíž shluky se rozbíjí ve volném smykovém toku z důvodu sníženého namáhání vláken.  

Vysoce nepravidelný tvar vláken zvyšuje mezivláknové interakce a urychluje shlukování. Prahová 

koncentrace flokulace se zvyšuje se zvětšujícím se průměrem vláken.  

     Soszynski and Kerekes (1988) objevili, že nad určitý průměr vláken se nylonová vlákna v suspenzi 

neshlukují. Dalším faktorem ovlivňujícím „elastické uzamykání“ vláken je viskozita samotné 

suspenze. Se zvyšující se viskozitou se snižuje flokulace. Autoři stanovili pro daný pokus hodnotu 

mezní viskozity 0,14 Pa . s (pro nylonová vlákna), kdy již shluky nevznikaly.  

     Je-li viskozita suspenze nízká, vlákna nemají sklon sledovat tok suspenze, ale shlukují se v místě 

zpomaleného toku. U viskóznějších suspenzí naopak vlákna snáze sledují směr toku. Při vyšší 

viskozitě také samovolně dochází k narovnání vláken ve směru toku. Delší vlákna se chovají více 

elasticky. Ustane-li pohyb elasticky namáhaného vlákna, vlákna jsou zadržena sousedními vlákny a  

struktura se spojuje.[46] 

     

16.4 Adsorbce polymerů 
 

     Polymery určené k disperzaci nebo flokulaci mohou být povahy záporně nabité, kladně nabité, nebo 

neutrální. Iontově aktivní polymery jsou charakteristické svojí molekulovou hmotností a hustotou. 

Vliv polymeru závisí na jeho interakci s prostředím, tloušťkou vrstvy, jež tvoří, závisí na koncentraci 

polymeru a na tom, zda se polymer adsorbuje reversibilně či ireversibilně.  

     Adsorbci ovlivňují elektrostatické interakce, vazba přes vodíkové můstky, hydrofilní interakce, 

nebo iontové vazby. Adsorbující se polymer může mít povahu „hladkou“ (působí na kratší vzdálenosti) 

nebo povahu „smyčky a háčky“ (více se rozprostírá). S průběhem času se může struktura přeformovat 

do plošší podoby.  

     Disponuje-li suspenze a polymer nábojem, náboj může být stejný i opačný. Z výše uvedených 

důvodů jsou síly řídící adsorpci polymeru částečně nezávislé na náboji.  
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     Neutrální homopolymery se adsorbují v případě afinity mezi povrchem a polymerem. Převažující 

silou může být v tomto případě vazba vodíkovými můstky nebo hydrofobní interakce. Se zvětšující se 

molekulovou hmotností polymeru se zvyšuje množství adsorbovaného polymeru.   

    Kopolymery se často chovají podobně jako homopolymery, ale množství adsorbovaného blokového 

kopolymeru může být podstatně vyšší. Jeden blok kopolymeru může posloužit jako vazebný můstek a 

další blok molekuly zůstává bez vazby. Nejběžnější způsob adsorbce je ovšem pomocí vazby nabitého 

elektrolitu na opačně nabitý povrch. Když má polyelektrolyt a povrch opačný náboj, jsou hlavní hnací 

silou adsorbce elektrostatické interakce. Entropie systému se zvyšuje, když je malé množství iontů 

uvolněno z povrchu a nahrazeno řetězcem polymeru. Adsorbovaný segment odpuzuje ostatní volné 

segmenty, což brání vyššímu stupni adsorbce. Zvyšující se koncentrace soli v roztoku redukuje 

odpudivé síly mezi segmenty polyelektrolytu, ale také přitažlivé síly mezi polyelektrolytem a 

povrchem. Pokud je adsorbce ovlivněna pouze elektrostatickými interakcemi, je potom v přítomnosti 

soli celková adsorbce nižší. Pokud má polelektrolyt vysokou afinitu k povrchu, sůl může zvyšovat 

adsorbované množství. Předpokládá se, že adsorbovaná vrstva je v případě opačně nabitého 

polyelektrolytu a povrchu rovná (plochá), jelikož pouze těsně u povrchu mohou být odpudivé síly mezi 

segmenty překonány přitažlivostí mezi segmentem a povrchem. Koncentrace soli má významný vliv 

na přeformování polyelektrolytu. Při nízké koncentraci se polyelektrolyt rozprostře plošně, adsorbční 

vrstva je tenká. Se zvyšující se koncentrací soli je polyelektrolyt více stočený, čímž se tvoří silnější 

adsorbovaná vrstva a navíc se tvoří „smyčky a háčky“. Adsorbované množství je také závislé na 

neelektrostatické afinitě mezi polymerem a povrchem. Podobně vysoká hustota náboje vede k 

plošnému rozložení a také k většímu množství adsorbovanému polymeru. Nízko nabité elektrolyty se 

adsorbují se „smyčkami a háčky“, obzvláště v případě že je povrch silně nabit. Adsorbce opačně 

nabitého elektrolytu na nabitý povrch interakce mezi povrchy. Adsorbce nepatrného množství 

polyelektrolytu vede k neutralizaci povrchu a odnětí síly elektrostatické dvouvrstvy.   

     Následující obr. 5 a 6 ukazují, jak se zvyšující se hodnotou rychlostního gradientu (Shear rate) 

dochází k narovnání zapletených a stočených řetězců polymeru a dochází ke snižování viskozity. 

Obrázky zachycují dva extrémy, a to zcela propletené řetězce polymeru (complete entanglement) a 

jejich úplné narovnání (complete alignment). Mezi objema extrémy leží postupný přechod mezi 

narovnáním a stočením. 
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Obr. 5: Formování strun a vrstvev v suspenzi bez interakcí brownovských částic  
při zatížení rychlostním gradientem 

 
 
 

 

Obr. 6: Toková křivka roztoku polymeru  
v mezích extrémního a nulového stočení řetězců polymeru  

 

 

     Následující obr. 7 a 8 zachycují vliv kvality solvatačního prostředí na stočení nebo narovnání 

řetězce polymeru. Se zvyšující se kvalitou solvatačního prostředí se snižuje stočení polymeru.  
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Obr. 7: Efekt stupně solvatačního prostředí na chování polymeru 
 

 

     Hodnota náboje elektrolytu rozhoduje rovněž o stočeni nebo narovnani řetězce polymeru. 

Nasledujci obr. 8 zachycuje narovnane řetězce polymeru v prostředi slabeho elektrolytu a 

naopak velke stočeni v prostředí silneho elektrolytu. 

 

 

Obr. 8: Efekt prostředí elektrolytu na polyelektrolytickou částici 
 

     Nasledujci obr. 9 ukazuje, jak od určite hodnoty přeformovani hmoty (Deformation rate) 

dochazi k vymizeni uzlů a smyček (čarkovna čara) v zavislosti na smykovem napěti nebo 

viskozitě. 
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Obr. 9: Smyk jako extenzivni viskozita sítě polymeru 
(dynamicky efekt sítě plna čára, efekt ztraty spojeni čarkovana čára)[94] 

 

16.5 Deriváty celulózy a její vztah k mikrostruktuře čerstvé hmoty 
 

     Retardační efekt derivátů celulózy lze vysvětlit pomocí teorie adsorbce polymerů. Množství 

adsorbovaného derivátu celulózy lze určit analyzou zbytkové volné vody pomocí chromatografické 

separace částic. Lze dokázat, že adsorbční chování polysacharidů je závislé na minerálních fázích a na 

stupni substituce. Na obr. 12 je zachycen model hydroxypropyl methyl celulózy (HPMC). Stupeň 

substituce HPMC se pohybuje mezi 1,5 – 2. 

Obr. 10: Model hydroxypropyl methyl celulózy 
 

 

     Byl prokázán významný vliv derivátů celulózy na hydratační pochody portlandského cementu. 

Nejvyšší míru adsorbce polymeru vykazuje trikalciumsilikát a jeho hydratační produkty. Doba 

hydratace se prodlužuje. Alumináty reagují méně ochotně. Deriváty celulózy se neadsorbují na 

ettringitu, trikalciumaluminátu a na kalciumsulfátech. Nicméně stupeň substituce polymeru významně 
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zpomaluje krystalizaci ettringitu. Zpomalení je způsobeno koncentrací iontů v pórové vodě. V zásadě 

lze říci, že čím je stupeň substituce polymeru nižší, tím je množství adsorbovaného derivátu celulózy 

vyšší a tím výraznější je spomalující efekt hydratace. Deriváty celulózy jsou významné regulátory 

reologie vodných disperzí. Působí především jako zahušťovadla a jako retenční agens pro vodu. 

Derivát celulózy rozpuštěný ve vodě zvyšuje viskozitu suspenze ve vztahu ke své molekulové 

hmotnosti a stupni adice. Díky filmotvorným vlastnostem se používají k výrobě lepidel (deriváty 

celulózy zvyšují adhezi). Retardační efekt hydratace cementu nekoresponduje s viskozitou. Způsobují 

zpomalený růst krystalů a změny v morfologii krystalů. Stupeň substituce vyjadřuje průměrné 

množství OH-skupin na anhydroglukózový řetězec. Stupeň polymerizace vyjadřuje množství 

anhydroglukózových jednotek na polymerní řetězec a určuje délku polymerního řetězce. Viskozita 

vodného roztoku závisí na stupni polymerizace. Čim delší je molekula, tím je viskozita větší. 

Zahušťovací efekt je závislý na molekulové hmotnosti a stupni adice. Funguje silná afinita mezi 

deriváty celulózy a vodou. Molekula derivátu je zachycena ve vodním obalu, imobilizována a 

suspenze zíkává retenčně zachycenou vodu. Bez retence by byla voda odsáta do póru kapilárními 

silami.  

     Bayer and Lutz (2003) vyhodnotili efekt derivátů celulózy vzhledem ke zpracovatelnosti. Janni 

studoval interakce derivátů celulózy s filmotvornými polymery a zabýval se také migračními pochody. 

Peschard et al. (2004) studoval vliv polysacharidů na hydrataci cementu. Degradace polymeru v 

alkalickém prostředí závisí na molekulové hmotnosti. Coarna et al. (2004) studoval efekt HPMC (DS = 

1,8) na vývoj pevnosti portlandského cementu. [85]  

     Shen (2003) sledovali pokles extruzního tlaku při aplikaci polyakrylamidu. Výtlačky měli hladší 

povrch, lepší mechanické parametry. Polyakrylamid pak navrhli jako vhodného substituenta za 

deriváty celulózy [42]  

 

 

 

16.6 Vliv velikosti častic v koncentrovane suspenzi 
 
 

     Nasledujici obr. 11 ukazuje, že suspenze s obsahem většich častic maji větši sklon k 

pseudoplastickemu chovani. U suspenzí s obsahem menšich častic je vliv Brownova pohybu větši a k 

dosažení pseudoplastickeho chovani je pak teba vyšši hodnoty rychlostniho gradientu. Efekt velikosti 
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častic je možne vyjadřit pomoci Pecletova čisla. Pecletovo čislo se definuje jako poměr 

hydrodynamickych a tepelnych sil. 

 

 

Obr. 11: Diagram funkce viskozity a rychlostního gradientu (Pecletova čísla) 
 pro různé velikosti částic  

 

 

16.7 Vliv tvaru částic v koncentrovaných suspenzích 
 
 
     Dilatantni chovani se postupně snižuje podle řady: 

jehličky > destičky > kulova zrna 

 

     Nasledujici obrazky tento efekt zachycuji jako množstvi častic  vzhledem k hodnotě relativni 

viskozity (obr. 12) a dale vzhledem k tvarovemu indexu zrn (obr.13). 

 

 

Obr. 12: Viskozita jako funkce množství částic a různých tvarů částic 
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Obr. 13: Viskozita jako funkce množství rozptýlené vláknové výztuže  
v závislosti na tvarovém indexu rozptýlené vláknové výztuže 

 

 

 

16.8 Stabilita suspenzí 
 

     Obrazek zachycuje vliv množstvi a velikosti častic na rychlost sedimentace. Se zvětšujici se 

velikosti častic se sedimentace zrychluje. Se zvyšujicim se podilem častic se rychlost sedimentace 

zpomaluje (obr. 14). 

 

Obr. 14: Normalizovaná stokesova rychlost jako funkce množství částic a 
 různé velikosti částic [94] 
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

CÍL 

 

     Plastické tváření keramického těsta je průmyslově široce uplatňovaným technologickým procesem, 

zatímco hmoty na bázi portlandského cementu jsou tímto způsobem zpracovávány jen velmi málo. 

Keramické těsto vykazuje pružné chování v daleko menší míře než hmoty na bázi portlandského 

cementu. Hmoty na bázi portlandského cementu jsou potom obecněji mnohem náročnější na plastické 

tváření. Tato disertační práce se zabývá studiem optimalizace hmot na bázi portlandského cementu 

určených ke tváření extruzí.     

 

vědeckým přínosem bude: 

• studium vlivů aditiv na chování viskózních modifikovaných past na bázi portlandského 

cementu určených ke kontinuálnímu tváření extruzí, především pak vliv derivátu celulózy na 

charakteristiku systému. 

• studium vlivu rozptýlené vláknové výztuže na chování viskózních modifikovaných past na bázi 

portlandského cementu určených ke kontinuálnímu tváření extruzí. 

• další optimaliza receptury viskózních past na bázi portlandského cementu za účelem snížení 

pružnosti čerstvé hmoty a zvýšení tvarové stability. 

 

 

aplikačním přínosem bude: 

• optimalizace vlastností vysokoviskózních hmot na bázi portlandského cementu s ohledem na 

snížení jejich pružnosti v čerstvém stavu a tím optimalizaci vlastností čerstvé hmoty pro 

zvýšení extrudovatelnosti těchto hmot.  
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1. METODIKA 

 
 

1.1 Připrava past určených k extruzi a jejich reologická charakteristika 

    

     Ze vstupních surovin budou hnětením na dvouhřídelovém hnětači připraveny pasty na bázi 

portlandského cementu určené pro následnou přípravu extrudovatelných hmot. Vhodnými metodami 

bude popsána reologie past. Stejným způsobem bude provedena příprava těst na bázi keramiky a bude 

proveden popis jejich reologického chování. Výsledky měření pro obě materiálové báze budou 

porovnány a bude diskutována odlišnost reologického chování čerstvých past na bázi portlandského 

cementu a těst na bázi keramiky. 

 

 

1.2 Připrava vláknocementových směsí určených k extruzi a jejich reologická 
charakteristika 

 

    Bude provedena příprava vláknocementových směsí na bázi portlandského cementu s následnou 

extruzí a bude sledován vliv rozptýlených vláknových výztuží na reologické chování čerstvých směsí 

s důrazem na kvalitu tvaru vzorků. Budou použity různé typy rozptýlených vláknových výztuží 

s ohledem na úpravu fyzikálně-mechanických parametrů extrudovaných vzorků a s ohledem na kvalitu 

tvaru vzorků.  

 

 

1.3 Charakteristika vlastností zatvrdlých vláknocementových vzorků 

 

     Budou sledovány vlastnosti zatvrdlých vláknocementových vzorků s ohledem na použitý typ a 

množství rozptýlené vláknové výztuže. 
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Obr. 15: Metodické schema 

VÝBĚR VHODNÝCH SUROVIN 
• především derivátů celulózy 

PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO 
REOLOGICKÁ STANOVENÍ 

• Pfefferkornův přístroj 

• Penetrometr Shore 

PŘÍPRAVA A REOLOGICKÁ 
CHARAKTERISTIKA HMOT 
• Systém voda – derivát 

celulózy 

• Systém voda – derivát 

celulózy – cement (pasty) 

• Systém voda – derivát 

celulózy – cement – 

rozptýlená vláknová 

výztuž (směsi) 

EXTRUZE VLÁKNOCEMENTOVÝCH 
SMĚSÍ 

• Systém voda – derivát celulózy 

– cement – rozptýlená 

vláknová výztuž 

• Bezcementové kompozity 

CHARAKTERISTIKA VLASTNOSTÍ ZATVRDLÝCH VLÁKNOCEMENTOVÝCH 
VZORKŮ 

• Čtyřkomorový čtvercový profil o délce strany 40 mm a tloušťce stěny 3 mm 

• Jednokomorový čtvercový profil o délce strany 40 mm a tloušťce stěny 5 mm 

• Dutý kruhový profil o vnějším průměru 40 mm a tloušťce stěny 5 mm 

SROVNÁVACÍ MĚŘENÍ 
REOLOGICKÉ 

CHARAKTERISTIKY 
• Rotační viskozimetr 

SROVNÁVACÍ HMOTY 
REOLOGICKÉ 

CHARAKTERISTIKY 
• Keramická báze 

• Bezcementové 

kompozity 

HODNOCENÍ REOLOGICKÉ 
CHARAKTERISTIKY 

VZHLEDEM K 
BINGHAMOVU MODELU 

• Systém voda – derivát 

celulózy – cement 

ÚPRAVA 
DÁVKOVÁNÍ 
DERIVÁTU 

CELULÓZY PODLE 
NAMĚŘENÝCH DAT 
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2. POUŽITÉ SUROVINY A PŘÍSTROJE 

 

2.1 Použité suroviny 
 

     Byl proveden výběr vhodných surovin pro přípravu plastických past a směsí na bázi portlandského 

cementu nebo keramiky. U směsí na bázi portlandského cementu byl kladen důraz na výběr vhodného 

typu hydromodifikátoru a jeho dávku. 

      

 
• Hydroxypropyl methyl celulózya (HPMC) SunCell F65000 

 

• Hydroxypropyl methyl celulózya (HPMC) Walocel M-20678 

 

     Viskozita 1 % vodného roztoku se pohybuje v rozmezí 10400 až 12400 mPa . s. Měření se provádí 

při rychlostním gradientu 2,55 s-1 a teplotě 20 °C. 

 

• Hydroxypropyl methyl celulózya TerCell BCF 6M 

 

     Viskozita 2 % vodného roztoku se pohybuje v rozmezí 5400 až 6600 mPa . s. Měření se provádí při 

rychlosti 20 otáček za minutu vřetenem číslo 4 a při teplotě 20 °C. 

 

• Cement CEM I 52.5N Mokrá 

Tabulka 6 udává chemické složení a normou EN 197-1 sledované vlastnosti použitého cementu. 
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Tabulka 6: Parametry portlandského cementu CEM I 52,5N Mokrá 

 
Sledovaná vlastnost 

Šarže stanovení 

1 2 3 4 

Ztráta žíháním [%]  2,97 - - 3,22 

Nerozpustný zbytek [%] 0,47 - - 0,64 

Obsah síranů (SO3) [%] 2,98 - - 3,04 

Obsah Cl [%] 0,04 - - 0,03 

Obsah K2O [%] 0,76 - - 0,8 

Obsah Na2O [%] 0,1 - - 0,1 

Na2O ekvivalent [%] 0,62 - - 0,65 

 
 
Měrný povrch [m2/g] 

442 441 454 464 

452 446 432 468 

458 428 456 452 

442 456 441 459 

Normální konzistence [%] 29 29,2 29,8 29,4 

Počátek tuhnutí [min.] 152 164 171 180 

Konec tuhnutí [min] 222 222 233 244 

RTL[MPa] 2 dny 34,8 34,1 36,3 34,3 

28 dní 65,2 65,8 63,9 64,6 

ROH [MPa] 2 dny 6,3 6,2 6,4 6,5 

28 dní 8,7 8,6 9 8,9 

 

 

• Hlinitanový cement HC 70 (České lupkové závody a.s.) 

• Hlinitanový cement Górkal 40 

• Mikrosilika Elkem Grade 983 

• Metakaolin Mefisto L05 

• Metakaolin Metastar 501 

• Aktivní bentonitová směs Bentonit L 

• SiC F400 

• SiC F1200 

• Grafit MV – 995 

• Lupek A111 0-1 mm 
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• Kopolymerní disperze Vinnapas 5010N 

• Celulózová vlákna Arbocel BC200 

• Mikroocelová rozptýlená výztuž Krampe DM 

 

Mikroocelová rozptýlená výztuž Krampe DM je vyráběna z vysokopevnostní uhlíkaté oceli. 

Vlákno má délku 6 mm a průměr 0,15 – 0,20 mm. 

 

 

• PVA rozptýlená výztuž Kuralon A-8-1,8Dx6mm 

 

     PVA rozptýlená vláknová výztuž Kuralon A-8-1,8Dx6mm disponuje při prodloužení o 7 % tahovou 

pevností 1600 MPa a modulem pružnosti 35 GPa. 

 

• PVA rozptýlená výztuž Kuralon 100L/12 

 

     PVA rozptýlená vláknová výztuž Kuralon 100L/12 dosahuje při prodloužení o 12 % tahovou 

pevností 1200 MPa a modulem pružnosti 28 GPa. 

 

• PVA rozptýlená výztuž Kuralon RECS 15x8 mm 

 

     PVA rozptýlená vláknová výztuž Kuralon RECS 15x8 mm vykazuje při prodloužení o 6 % tahovou 

pevností 1600 MPa a modulem pružnosti 41 GPa.  

 

 

• Skelná rozptýlená výztuž Cem – FIL 70/30 – 12 mm 

• Skelná rozptýlená výztuž NEG ARG ACS13H530X 

• Uhlíková rozptýlená výztuž Kreca KCF 100 

• Vláknitý wollastonit Casiflux F125 

 

     Casiflux F125 disponuje střední velikostí částic 57 µm a 3 % částic je větších než 125 µm. Hodnota 

pH výluhu je asi 10, objemová hmotnost je 2900 kg.m-3 a sypná hmotnost 750 kg.m-3.  
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     Průměrné chemické složení, stanovené spektrofotometricky, zachycuje přiložená tabulka 7: 

 

Tabulka 7: Průměrné chemické složení wollastonitu Casiflux F125 
Sledovaná složka Obsah  

[%] 

CaO 45 

SiO2 50 

MgO 0,4 

Al 2O3 0,5 

Fe2O3 0,5 

Ztráta žíháním při 1000 °C/1 hod. 3,5 

 

• Vláknitý wollastonit Partek FW 200 

 

     Wollastonit Partek FW 200 se vyznačuje nízkou hodnotou tvarového indexu, střední velikostí částic 

17 µm, 1 % částic je větších než 75 µm, sypnou hmotností 900 kg/m3 a měrným povrchem 1100 

m2/kg. Je schopen adsorbovat až 19 gramů oleje na 100 gramů vlastní hmotnosti. Bod tání je 1320 °C a 

vlhkost při 105 °C je 0,04 %. 

     Průměrné chemické složení zachycuje přiložená tabulka 8: 

 

Tabulka 8: Průměrné chemické složení wollastonitu Partek FW200 
Sledovaná složka Obsah 

 [% ] 

CaO 44 

SiO2 53 

MgO 0,5 

Al 2O3 0,8 

Fe2O3 0,2 

Ztráta žíháním při 1000 °C 0,89 

  

 

• Superplastifikátor Peramin Conpac 149S  
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• Mikrosféry Expancel 

 

     Mikrosféry Expancel disponují objemovou hmotností 36 kg/m3 (± 4 kg/m3) a střední velikostí částic 

přibližně 40 µm. Jeden kilogram volně sypaných mikrosfér vyplní objem 4,2 dm3 (± 0,45 dm3). 

 

• Odpadní čedičové vlákno ISOVER 

 

     Materiál byl získán jako blíže nespecifikovaný ořez o délce vláken cca 1-6 mm. 

 

• odpadní čedičové vlákno KINGSPAN 

 

     Materiál byl získán jako blíže nespecifikovaný ořez o délce vláken cca 1-12 mm. 

      Čedičové vlákno disponuje měrnou tepelnou kapacitou asi 800 J .kg-1.K-1 a bod tání min. při 1000 

°C, reakce na oheň je A1. Objemová hmotnost je asi 25 kg.m-3. 

 

 

2.1 Použité přístroje 
 
 
     Byl proveden výběr vhodných laboratorních metod a zařízení pro měření reologických parametrů 

připravených past a směsí. Pro stanovení reologických charakteristik byly využity metody 

Pfefferkornova přístroje a Shoreho penetrometru. 

 

 

2.1.1 Pfefferkornův přístroj 
 

     Metoda je založena na deformaci válečku padajícím závažím o definované hmotnosti z definované 

výšky. Tato metoda je převzata z ČSN 72 1074 Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických 

těst Pfefferkornovým přístrojem.  

     Pomocí deformačních poměrů zkušebního tělíska před a po zkoušce byla pro praxi stavební 

keramiky vypracována empirická rovnice pro výpočet meze toku τ0 těsta. 
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τ0 = (m . g . (H0-h1)) / (2 . V . ln(h0/h1))       [kPa]     

 

 

     2.1.2 Shoreho penetrometr 
 

     Tato metoda je založena na měření napětí při penetraci zkušebního hrotu přístroje při vtlačování do 

zkoušeného materiálu. Hrot přístroje je zavěšen na definované pružině a hodnota napětí je odečítána 

přímo na přístroji jako maximální síla nutná ke vtlačení hrotu do definované hloubky (hrot je opatřen 

ryskou). Hrot délky 6 mm je vtlačován do měřené hmoty po dobu 3 sekund. Metoda vychází z ČSN 

ISO7619-1(621432) Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti 

vtlačováním - Část 1: Stanovení tvrdoměrem (tvrdost Shore). 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Penetrometr Shore 
 

     Z principu měření bude hodnota rychlostního gradientu při měření penetrometrem Shore o řády 

nižší než při měření Pfefferkornovým přístrojem: 

 

DPfefferkornův přístroj » DShoreho penetrometr 

 

 

Hodnota rychlostního gradientu měřících metod: 

• Pfefferkornův přístroj 

vPf = √(2 . g . h) =  √(2 . 9,81 . 0,145) = 1,69 m.s-1 

 

• Shoreho penetrometr 

vSh = 0,002 m.s-1 
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3. POSTUP PRACÍ 

 

3.1 Připrava past určených k extruzi a jejich reologická charakteristika 
 

     Příprava past probíhala v dvouhřídelovém hnětači. Doba hnětení byla volena do dosažení vizuálně 

homogenní hmoty, maximálně však do okamžiku zahřívání směsi. Kontrola teploty směsi probíhala ve 

vhodných intervalech smyslovým zhodnocením. Suroviny byly dávkovány vždy do čistého a suchého 

zařízení. Homogenizace všech surovin probíhala přímo v hnětači.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Dvouhřídelový hnětač 
  

     Následně byly připraveny 1 až 3 zcela homogenní a reprezentativní vzorky válcového tvaru o 

průměru 20 mm a délce 40 mm pro měření Pfefferkornovým přístrojem a bylo provedeno měření. Dále 

byl použit reprezentativní kus hmoty či tuhé pasty a bylo provedeno měření Shoreho penetrometrem a 

to minimálně dvakrát.  

   

 

3.2 Připrava vláknocementových směsí určených k extruzi a jejich reologická charakteristika 
 

    Byla provedena příprava vláknocementových směsí na bázi portlandského cementu s následnou 

extruzí a byl sledován vliv rozptýlených vláknových výztuží na reologické chování čerstvých směsí 

s důrazem na kvalitu tvaru vzorků. Byly použity různé typy rozptýlených vláknových výztuží 

s ohledem na úpravu fyzikálně-mechanických parametrů extrudovaných vzorků.  

     Extruze probíhala na laboratorním jednošnekovém extrudéru bez vakuování hmoty za konstantních 

otáček rychlostí vytlačování přibližně 20 mm za sekundu. 
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     Extruzí byly následně vyrobeny vzorky čtyřkomorového čtvercového profilu o délce strany 40 mm 

a s tloušťkou stěny 3 mm, vzorky jednokomorového čtvercového profilu o délce strany 40 mm a s 

tloušťkou stěny 5 mm a vzorky kruhového průřezu o vnějším průměru 40 mm s tloušťkou stěny 5 mm.  

 

3.3 Charakteristika vlastností zatvrdlých vláknocementových vzorků 
 

     U vybraných vzorků byly stanoveny odchylky od požadovaného tvaru a základní pevnostní 

charakteristika. 

     Rozměrová charakteristika vzorků byla sledována ve shodě s ČSN EN 772-16 (722635) Zkušební 

metody pro zdicí prvky – Část 16: Stanovení rozměrů. 

     Pevnostní charakteristika vzorků byla sledována ve shodě s ČSN EN 196-1 (722100) Metody 

zkoušení cementu – Část 1: Stanovení pevnosti.

Výpočet pevnosti v tahu ohybem se provádí podle následujících vzorečků: 

• plný profil: 

                                               σOH = (3 . F. l) / (2 . A3)                              [MPa] 

 

• jednokomorový profil čtvercový: 

σOH = (3 . F. l . A) / (2 . (A4 - a4))               [MPa] 

 

• dutý profil kruhový: 

σOH = (8 . F. D . l) / (π . (D4 - d4))               [Mpa] 

 

kde: 

A.....celková šířka vnější strany  

a.....celková šířka vnitřní strany 

D.....vnější průměr 

  d.....vnitřní průměr
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4. DOSAŽENÉ VÝSLEDKY 

 

4.1 Připrava past určených k extruzi a jejich reologická charakteristika 
 
 
 

    Pasty obsahovaly hydroxypropyl methyl celulózu SunCell F65000 v množství 1 % a 6,67 % a  

hydroxypropyl methyl celulózu TerCel BCF 6M v množství 2,13 % a 3,19 %. Deklarovaná 

hodnota viskozity obou přísad se výrazně liší. Dalším faktorem je fakt, že deklarovaná hodnota 

viskozity se stanovuje ve vodném roztoku (tedy při pH blízkém hodnotě 7), zatímco prakticky je 

příprava past realizována v silně zásaditém prostředí, jež může mít na chování derivátu celulózy 

vliv. Prakticky je pak obtížné pozorovat rozdíly v použitém typu hydromodifikátoru, viz dále.  

  

 
Obr. 18: Graf závislosti tuhosti na složení 

 
 
     Bylo provedeno srovnání reologického chování několika různých hmot, viz graf na obr. 18. Oproti 

obdobnému grafu prezentovanému v tezích došlo ke zpřesnění. 

     Z grafického znázornění je patrné, že:  
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• pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC 1 % disponuje přibližně stejnou 

hodnotou tuhosti jako hmota na bázi keramiky. Vizuálně byla ale u pasty na bázi 

portlandského cementu s obsahem HPMC 1 % pozorována výrazně nižší plasticita než u 

hmot na bázi keramiky. U pasty na bázi portlandského cementu nebylo vizuálně dosaženo 

výrazně plastického stavu (pasta by se dala přibližně přirovnat k čerstvě naorané ornici – 

tužší konzistence se sklonem k trhání pasty při namáhání). Tento rozdíl se bohužel 

nepodařilo kvantifikovat. Situace u pasty na bázi portlandského cementu se výrazně 

změnila s vyšší dávkou HPMC.  

• rozptýlená vláknová výztuž pojená gelem HPMC (bezcementové kompozity) disponuje 

přibližně stejnou hodnotu tuhosti jako pasta na bázi portlandského cementu s obsahem 

HPMC cca 2 %.  

• pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 2 % vykazuje znatelně vyšší 

hodnoty tuhostí než pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 1 %. 

Obdobně pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 3 % dosahuje 

znatelně vyšší tuhostí než pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 2 %. 

Následně pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 6 % vykazuje 

znatelně vyšší tuhostí než pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 3 %. 

 

 

     U vyšších dávek HPMC do pasty na bázi portlandského cementu bylo vizuálně dosaženo plastikého 

stavu srovnatelného s hmotou na bázi keramiky.  

     Sklony k lepivosti pasty na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC 2 % a více se u past s 

tuhostí nad cca 30 kPa neprojevily. Dostatečné dohuštění pasty na bázi portlandského cementu 

způsobovalo „zgumovatění“ pasty přičemž trhání bylo výrazně omezeno. Vizuálně se v hnětači snadno 

tvořily „listy“ plastické pasty (báze portlandského cementu) o tloušťce několika málo milimetrů. 
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4.1.1 Vliv množství derivátu celulózy na tuhost čerstvé pasty na bázi portlandského cementu 
a vliv na reologické chování 

 
 

     Následující obr. 19 a 20 demonstrují, jak se zvyšující se dávkou derivátu celulózy hodnota 

naměřená Shoreho penetrometrem spíše klesá, zatímco hodnota naměřená Pfefferkornovým přístrojem 

spíše stoupá. Vliv typu hydromodifikátoru (hydroxypropyl methyl celulózy) byl zanedbán. Pasty 

obsahovaly hydroxypropyl methyl celulózu SunCell F65000 v množství 1 % a 6,67 % a  

hydroxypropyl methyl celulózu TerCel BCF 6M v množství 2,13 % a 3,19 %. 

 
Obr. 19: Graf závislosti množství derivátu celulózy na tuhosti pasty na bázi portlandského cementu, 

měřeno Shoreho penetrometrem  
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Obr. 20: Graf závislosti množství derivátu celulózy na tuhosti pasty na bázi portlandského cementu, 

měřeno Pfefferkornovým přístrojem  
 
 
     U past na bázi portlandského cementu byl zaznamán nárůst tuhosti pasty měřeno Pfefferkornovým 

přístrojem oproti poklesu tuhosti pasty měřeno penetrometrem Shore a to při zvyšujícím se množství 

derivátu celulózy. Tyto výsledky by mohly naznačovat, že při různých dávkách derivátu celulózy se 

mění reologická charakteristika hmoty. Měření pomocí Shoreho penetrometru je charakteristické 

nízkou hodnotou rychlostního gradientu, zatímco měření Pfefferkornovým přístrojem je 

charakteristické výrazně vyšší hodnotou rychlostního gradientu. Vliv typu hydromodifikátoru 

(hydroxypropyl methyl celulózy) byl zanedbán.    
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Obr. 21: Graf závislosti množství derivátu celulózy na reologickém chování pasty na bázi 

portlandského cementu 
 
 
 
     Obr. 21 ilustruje, jak se se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy mění poměr mezi 

naměřenými hodnotami tuhostí při různých hodnotách rychlostního gradientu. Byly použity dvě 

integrální metodiky stanovení konzistence, Pfefferkornův přístroj a Shoreho penetrometr. Vliv typu 

hydromodifikátoru (hydroxypropyl methyl celulózy) byl zanedbán. 

 

     Přiložené obr. 19 a 20 zachycují, jak se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy dochází ke 

změně hodnot tuhosti. Se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy se zvyšuje hodnota naměřená při 

vyšším rychlostním gradientu oproti hodnotám naměřeným při nízké hodnotě rychlostního gradientu. 

Dá se předpokládat, že se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy se bude pasta chovat více 

plasticky a bude se více bížit Newtonským kapalinám. 

     Chování hmot s obsahem derivátu celulózy do čtyř procent bude spíše Nenewtonské a to podle 

Binghamovy třísložkové hmoty, Kelvinovy hmoty, Maxwellovy hmoty, nebo Maxwell – Švedov – 

Kelvinovy hmoty. Pasta se nejspíše chová strukturně viskózně. Chování hmot s množstvím derivátu 

celulózy vyšším bude Newtonské. Pasta se bude chovat více jako ideální hmota. 
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4.1.1.1 Pasty na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 1 % hmotnostně na cement 

 
 
     Obr. 22 udává tuhost vybraných receptur s obsahem derivátu celulózy SunCell F65000 1 % 

hmotnostně na cement. Použito bylo měření Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem. U 

receptur bylo dosaženo tuhosti od 25 kPa do 80 kPa. 

 

Obr. 22: Graf rozptylu tuhostí naměřených Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem na 
pastě na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 1 % hmotnostně na cement 

 
 
     V přiložené tabulce 9 jsou uvedeny receptury s obsahem derivátu celulózy 1 % hmotnostně na 

cement. Tyto pasty byly dále použity pro přípravu kompozitů s obsahem mikroocelové vláknové 

rozptýlené výztuže Krampe DM. 

 
 

 
Tabulka 9: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 1 % 

hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

208 211 213 214 216 217 218 

CEM 52,5N Mokrá 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

SunCell F65000 50 50 50 50 50 50 50 

voda 1050 1000 1000 1000 1050 1100 1100 

208 218 217 216 214 213 211
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Tabulka 10: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 1 % 

hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

208 211 213 214 216 217 218 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

19 24 21,5 21 20,5 18,5 19 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 25 80 65 60 60 40 35 

 
 
 
 

4.1.1.2 Pasty na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % hmotnostně na cement 

 
     Obr. 23 zachycuje tuhost receptur s obsahem derivátu celulózy TerCel BCF 6M 2,13 % hmotnostně 

na cement. Použito bylo měření Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem. U receptur 

bylo dosaženo tuhosti od 25 kPa do 100 kPa. 

 

 
Obr. 23: Graf rozptylu tuhostí naměřených Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem na 

pastě na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % hmotnostně na cement 
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     V přiložené tabulce 11 jsou uvedeny receptury číslo 139 a 140. Byla v nich použita dávka derivátu 

celulózy 2,13 % hmotnostně na cement. Tyto pasty byly dále použity pro přípravu kompozitů s 

obsahem rozptýlené vláknové výztuže Cem – FIL 70/30 – 12 mm. 

 
 

Tabulka 11: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

139 140 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 7520 

TerCell BCF 6M 160 160 

Arbocel BC200 160 160 

Peramin Conpac 149S 40 40 

Vinnapas 5010N 450 450 

voda 2000 2050 

 
 
 
 

Tabulka 12: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

139 140 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

25 23 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 40 30 

 
 
 
 
     V tabulce 13 jsou uvedeny receptury číslo 140-2, 150 a 161. Byla v nich použita dávka derivátu 

celulózy 2,13 % hmotnostně na cement.  Pasty receptur 140-2 a 161 byly dále použity pro přípravu 

kompozitů s obsahem rozptýlené vláknové výztuže Cem – FIL 70/30 – 12 mm. Pasta číslo 150 byla 

připravena s obsahem mikrosfér Expancel. 
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Tabulka 13: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

140-2 150 161 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 7520 7520 

TerCell BCF 6M 160 160 160 

Arbocel BC200 160 160 160 

Peramin Conpac 149S 40 40 40 

Vinnapas 5010N 450 450 450 

voda 2050 2050 1800 

mikrosféry Expancel - 200 - 

 
 
 

Tabulka 14: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

140-2 150 161 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

20,5 28 23,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 20 50 40 

 
 

 
     Přiložená tabulka 15 zachycuje receptury číslo 162, 163 a 169. Obsahovaly dávku derivátu celulózy 

2,13 % hmotnostně na cement. Pasty receptur 162 a 163 byly dále použity pro přípravu kompozitů s 

obsahem rozptýlené vláknové výztuže Cem – FIL 70/30 – 12 mm. Pasta receptury 169 dále sloužila 

pro přípravu kompozitu s obsahem vláknité celulózy Arbocel BC 200 v celkovém množství 730 

gramů. 
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Tabulka 15: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

162 163 169 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 7520 7520 

TerCell BCF 6M 160 160 160 

Arbocel BC200 160 160 320 

Peramin Conpac 149S 40 40 40 

Vinnapas 5010N 450 450 450 

voda 1800 1750 2310 

Arbocel BC200 (2) - - 410 

 
 

Tabulka 16: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

162 163 169 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

24,5 26,5 30,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 40 45 100 

 
 
     V přiložené tabulce 17 je uvedena receptura číslo 170. Byla zde použita dávka derivátu celulózy 

2,13 % hmotnostně na cement.   

 
 
 
 

Tabulka 17: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

170 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 

TerCell BCF 6M 160 

Arbocel BC200 320 

Peramin Conpac 149S 40 

voda 2300 

Arbocel BC200 – 2 200 
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Tabulka 18: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 2,13 % 

hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

170 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

25 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 85 

 
 
 

4.1.1.3 Pasty na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % hmotnostně na cement 

 
 
     Obr. 24 zachycuje tuhost receptur s obsahem derivátu celulózy TerCel BCF 6M 3,19 % hmotnostně 

na cement. Použito bylo měření Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem. U receptur 

bylo dosaženo tuhosti od 20 kPa do 140 kPa. 

Obr. 24: Graf rozptylu tuhostí naměřených Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem na 
pastě na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % hmotnostně na cement 

 
 
    V přiložené tabulce 19 jsou zachyceny receptury číslo 123, 125 a 126. Byla v nich použita dávka 

derivátu celulózy 3,19 % hmotnostně na cement. Pasta receptury číslo 125 dále sloužila pro přípravu 
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kompozitu s obsahem rozptýlené vláknové výztuže NEG ARG ACS13H530. Pasta receptury číslo 126 

byla dále použita pro přípravu kompozitu s obsahem rozptýlené vláknové výztuže Cem – FIL 70/30 – 

12 mm. 

 

 

Tabulka 19: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

123 125 126 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 7520 7520 

TerCell BCF 6M 240 240 240 

Arbocel BC200 160 - - 

Peramin Conpac 149S 40 40 40 

Vinnapas 5010N 900 900 900 

voda 1800 1700 1700 

 
 

Tabulka 20: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

123 125 126 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

32,5 23 26,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 90 20 20 

 
 
    V tabulce 21 jsou uvedeny receptury číslo 129, 130 a 132. Byla v nich použita dávka derivátu 

celulózy 3,19 % hmotnostně na cement. Pasty receptur číslo 129 a 130 byly dále použity pro přípravu 

kompozitů s obsahem rozptýlené vláknové výztuže NEG ARG ACS13H530. Pasta receptury číslo 132 

byla dále použita pro přípravu kompozitu s obsahem rozptýlené vláknové výztuže Cem – FIL 70/30 – 

12 mm. 
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Tabulka 21: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 

hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

129 130 132 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 7520 7520 

TerCell BCF 6M 240 240 240 

Peramin Conpac 149S 40 40 40 

Vinnapas 5010N - 450 450 

voda 1800 1700 1700 

 
 

Tabulka 22: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

129 130 132 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

26 24 25 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 40 20 40 

 
 
 
    Přiložená tabulka 23 demonstruje receptury číslo 133 a 134. Obsahovaly dávku derivátu celulózy  

3,19 % hmotnostně na cement. Pasta receptury číslo 133 dále sloužila pro přípravu kompozitu s 

obsahem rozptýlené vláknové výztuže Cem – FIL 70/30 – 12 mm. 

 
 

Tabulka 23: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

133 134 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 7520 

TerCell BCF 6M 240 240 

Arbocel BC200 160 160 

Peramin Conpac 149S 40 40 

Vinnapas 5010N 450 450 

voda 1950 1850 
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Tabulka 24: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

133 134 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

25,5 31,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 65 80 

 
 
 
     V přiložené tabulka 25 je uvedena receptura číslo 168. Byla zde použita dávka derivátu celulózy 

3,19 % hmotnostně na cement. Byly aplikovány dva druhy derivátů celulózy o rozdílné charakteristice. 

Derivát celulózy Walocel M-20678 je speciální přísada určená pro extruzi vláknocementu. Receptura 

sleduje snahu částečné náhrady této přísady na úkor dostupnějších aditiv. 

 
   Tabulka 25: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 

hmotnostně na cement 

Složka 
[g]  

Označení vzorku 

168 

CEM I 52,5N Mokrá 7520 

TerCell BCF 6M 160 

Arbocel BC200 800 

Peramin Conpac 149S 40 

Vinnapas 5010N 450 

Walocel M-20678 80 

voda 2310 

 
 

Tabulka 26: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 3,19 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

168 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

33 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 110 
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4.1.1.4 Pasty na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 6,67 % hmotnostně na cement 

 
 
 
     Přiložený obr. 25 udává tuhost receptur s obsahem derivátu celulózy SunCell F65000 6,67 % 

hmotnostně na cement. Aplikováno bylo měření Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým 

přístrojem. U receptur bylo dosaženo tuhosti od 15 kPa do 105 kPa. 

 

Obr. 25: Graf rozptylu tuhostí naměřených Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem na 
pastě na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 6,67 % hmotnostně na cement 

 
 

    V tabulce 27 jsou uvedeny receptury číslo 225, 226, 228 a 229. Receptury disponovaly dávkou 

derivátu celulózy 6,67 % hmotnostně na cement. Pasty receptur dále sloužily k přípravě kompozitů s 

obsahem PVA rozptýlené vláknové výztuže Kuralon A-8-1,8Dx6 mm. 

 
 

Tabulka 27: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 6,67 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

225 226 228 229 

CEM 52,5N Mokrá 6000 6000 6000 6000 

SunCell F65000 400 400 400 400 

voda 2340 2290 2240 2190 

225 228 230 226 229 231 232 234 233 236
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Tabulka 28: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 6,67 % 

hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

225 226 228 229 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

23,5 23,5 24 23,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 15 25 20 25 

 
    V tabulce 29 jsou charakterizovány receptury číslo 230, 231, 232, 233, 234 a 235. Byla v nich 

použita dávka derivátu celulózy 6,67 % hmotnostně na cement. Pasty receptur byly dále použity pro 

přípravu kompozitů s obsahem PVA rozptýlené vláknové výztuže Kuralon A-8-1,8Dx6 mm. 

 
 

Tabulka 29: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 6,67 % 
hmotnostně na cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

230 231 232 233 234 236 

CEM 52,5N Mokrá 6000 6000 6000 600 6000 6000 

SunCell F65000 400 400 400 400 400 400 

voda 2140 2090 2040 1990 1940 1840 

 
 

Tabulka 30: Receptury past na bázi portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy 6,67 % 
hmotnostně na cement 

 
Sledovaná vlastnost 

Označení vzorku 

230 231 232 233 234 236 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

25 26 26 29,5 27,5 31 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 20 30 35 40 35 50 
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4.1.2 Vývojové receptury báze portlandského cementu 
 
 
     Vývojové receptury se snaží o ověření možnosti širšího uplatnění technologie přípravy 

extrudovaných kompozitů a to především netradičními postupy. Byly použity alternativní suroviny v 

kombinaci s derivátem celulózy SunCell F65000. Z důvodu vysoké variability skladby receptur nechť 

jsou tyto vývojové receptury považovány za rozšíření obzorů pro další výzkumy. 

 
 
 
     Byly připraveny pasty na bázi portlandského cementu s obsahem odpadního čedičového vlákna 

ISOVER, Arbocelu BC200 a PVA rozptýlené vláknové výzutže Kuralon RECS 100Lx12 o vysoké 

tuhosti, viz přiložená tabulka 31. 

 

 

Tabulka 31: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

191 192 192B 193 

voda 1670 1670 1670 1670 

SunCell F65000 400 200 200 400 

Kuralon RECS 100Lx12 - - - 655 

Arbocel BC200 - 1000 1000 - 

Odpadní čedičové vlákno ISOVER 1100 - - - 

CEM I 52,5N Mokrá - - 1000 3000 

Hlinitanový cement HC70 1000 - - - 

 
 

Tabulka 32: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Sledovaná vlastnost 
 

Označení vzorku 

191 192 192B 193 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým přístrojem [mm] 35 32 36 38 

Vypočtená tuhost z měření Pfefferkornovým přístrojem [kPa] 193 118 243 493 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 50 35 75 145 

 
 
     Byly odzkoušeny hmoty s obsahem rozptýlené vláknové výztuže Cem-FIL 70/30 – 12mm a 

odpadního čedičového vlákna ISOVER, viz přiložená tabulka 33. 
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Tabulka 33: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

194 195 195B 197 198 199 200 

CEM  I 52,5N Mokrá 3850 - - 1000 6000 1000 5000 

Hlinitanový cement HC 70 - 1000 1000 - - -- - 

SunCell F65000 200 200 400 200 400 200 200 

voda 1670 1670 1670 1044 1940 1044 1100 

Kreca KCF 100 - - - - - - 200 

Arbocel BC200 - - - - - 805 - 

Kuralon A-8-1,8Dx6mm - - - - 700 - - 

Odpadní čedičové vlákno ISOVER - 1350 1350 860 - - - 

Cem-FIL 70/30 – 12mm 1200 - - - - - - 

 
 

Tabulka 34: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Sledovaná vlastnost 
 

Označení vzorku 

194 195 195B 197 198 199 200 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

35,5 25,5 34 35,5 33,5 39 33 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 120 50 55 70 145 180 120 

 
 
 
     Tabulka 35 demonstruje vliv přídavku uhlíkového vlákna Kreca KCF-100 na tuhost směsi. Byl 

zaznamenán nárůst tuhosti Pfefferkornovým přístrojem i Shoreho penetrometrem.  

 

Tabulka 35: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

201 201B 201C 

CEM I 52,5N Mokrá 4000 4000 4000 

SunCell F65000 200 200 200 

voda 1100 1100 1100 

Kreca KCF-100 - 200 300 
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Tabulka 36: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Sledovaná vlastnost 
 

Označení vzorku 

201 201B 201C 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

28 32 33 

Vypočtená tuhost Pfefferkornovým přístrojem 
[kPa] 

75,7 118 136 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 35 85 120 

 
 
     Přiložená tabulka 37 porovnává vliv rozptýlené vláknové výztuže na tuhost hmoty. Sleduje se 

zahušťování hmoty přídavkem Cem-FIL 70/30 – 12mm, Kuralon A-8-1,8Dx6mm a Kuralon RECS 

15x8mm. PVA vlákna Kuralon vykazují efekt houstnutí směsi.  

 
 
 

Tabulka 37: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

205 205B 205C 207 207B 209 209B 

CEM I 52,5N Mokrá 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

SunCell F65000 50 50 50 50 50 50 50 

voda 1050 1050 1050 1050 1050 1000 1000 

Cem-FIL 70/30 – 12mm - 260 260 - - - - 

Kuralon A-8-1,8Dx6mm - - 50 - - - - 

Kuralon RECS 15x8mm - - - - 100 - 20 

Pozn. 2: Vzorek 205C – drolivá, neplastická hmota. 
 
 
 

Tabulka 38: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Sledovaná vlastnost 
 

Označení vzorku 

205 205B 205C 207 207B 209 209B 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

19,5 25 - 20 27 24 24 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 45 120 - 40 190 80 80 

Pozn. 2: Vzorek 205C – drolivá, neplastická hmota. 
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     Tabulka 39 a 40 porovnává, jak se mění tuhost hmoty se zvyšující se dávkou derivátu celulózy až 

po dosažení drolivé a neplastické hmoty. 

 
 

Tabulka 39: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

206 206B 206C 

CEM I 52,5N Mokrá 5000 5000 5000 

SunCell F65000 50 150 250 

Peramin Conpac 149S 100 100 100 

voda 1050 1050 1050 

Pozn. 3: Vzorek 206C – drolivá, neplastická hmota. 
 
 
 
 
 

Tabulka 40: Vývojové receptury hmot na bázi portlandského cementu 

Sledovaná vlastnost 
 

Označení vzorku 

206 206B 206C 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

13,5 20,5 - 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] - 20 - 

Pozn. 3: Vzorek 206C – drolivá, neplastická hmota. 
 
 
 

4.1.3 Bezcementové kompozity s obsahem derivátu celulózy 
 
 
     Obr. 26 udává tuhost receptur, v nichž nebylo použito anorganické pojivo. Aplikováno bylo měření 

Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem. U receptur byl zaznamenán rozsah naměřené 

tuhosti od 35 kPa do 80 kPa. 
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Obr. 26: Graf rozptylu tuhostí naměřených Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem na 

bezcementových kompozitech 
 
 
    V tabulce 41 jsou uvedeny receptury číslo 188 a 190. Receptury jsou charakteristické využitím 

rozdílného odpadního čedičového vlákna. 

 

Tabulka 41: Receptury hmot bezcementových kompozitů 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

190 188 

voda 1670 1500 

SunCell F65000 200 150 

Arbocel BC200 - 530 

Odpadní čedičové vlákno ISOVER 1250 - 

Odpadní čedičové vlákno KINGSPAN - 900 

 
 

Tabulka 42: Receptury hmot bezcementových kompozitů 

Sledovaná vlastnost 
 

Označení vzorku 

190 188 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým přístrojem [mm] 21,5 22 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 25 35 
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     V přiložené tabulce 43 je uvedena receptura číslo 202 a zachycen vliv postupného přídavku 

uhlíkové rozptýlené vláknové výztuže Kreca KCF-100 na tuhost hmoty. 

 

Tabulka 43: Receptury hmot bezcementových kompozitů 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

202 202B 202C 

voda 1670 1670 1670 

SunCell F65000 200 200 200 

Kreca KCF100 330 425 500 

 
 

Tabulka 44: Receptury hmot bezcementových kompozitů 

Sledovaná vlastnost 
 

Označení vzorku 

202 202B 202C 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

25 28 27 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 
[kPa] 

30 50 80 

 
 
 

4.1.4 Pasty na bázi keramiky 
 
 
     Obr. 27 ilustruje hodnoty dosažených tuhostí u receptur keramické báze. K přípravě těchto past 

bylo přistoupeno z důvodu nutného srovnání extrudovatelných past na bázi portlandského cementu s 

jiným typem hmoty. Použito bylo měření Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem. U 

receptur bylo dosaženo tuhosti od 20 kPa do 120 kPa. 
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Obr. 27: Graf rozptylu tuhostí naměřených Shoreho penetrometrem a Pfefferkornovým přístrojem na 

pastě na bázi keramiky 
 
 
    V tabulce 45 jsou uvedeny receptury číslo 131, 136, 137 a 138. Receptury jsou charakteristické 

využitím netradičních surovin a jejich vlivu na výslednou tuhost hmoty. 

 
 
 

Tabulka 45: Receptury hmot na bázi keramiky 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

131 131B 136 137 138 138B 

Hlinitanový cement Górkal 40 7520 7520 7520 5640 3760 3760 

Metastar 501 - - - 2080 3760 3760 

TerCell 6M 160 160 480 160 160 160 

Peramin Conpac 149S 40 40 40 40 40 40 

voda 1900 1900 3500 2400 3150 3150 

Wollastonit Casiflux F125 1500 2320 4640 2320 2320 2320 

Cem-FIL 70/30 – 12mm - - - - - 480 
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Tabulka 46: Receptury hmot na bázi keramiky 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

131 131B 136 137 138 138B 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

18,5 22,5 25 22 21 - 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa]  20 55 80 60 40 100 

 
 
    V tabulce 47 je uvedena receptura číslo 142. Receptura je charakteristická aplikací netradičních 

surovin. 

 
Tabulka 47: Receptury hmot na bázi keramiky 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

142 

Mefisto L05 5300 

TerCell 6M 160 

Peramin Conpac 149S 40 

voda 3250 

Vinnapas 5010N 450 

 
 
 

Tabulka 48: Receptury hmot na bázi keramiky 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

142 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

30 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 40 

 
 
 

    V tabulce 49 jsou uvedeny receptury číslo 144, 145, 146 a 147. 
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Tabulka 49: Receptury hmot na bázi keramiky 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

144 145 146 147 

Hlinitanový cement HC70 - 1500 1500 3000 

Mefisto L05 6000 6000 6000 6000 

TerCell 6M - 80 80 160 

Bentonit L 700 - 300 900 

voda 2530 3250 3530 5400 

 
 

Tabulka 50: Receptury hmot na bázi keramiky 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

144 145 146 147 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

26,5 25 26,5 27,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 100 100 100 95 

 
 

    V tabulce 51 jsou zachyceny receptury číslo 148 a 149. 
 

Tabulka 51: Receptury hmot na bázi keramiky 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

148 149 149B 

Hlinitanový cement HC70 1500 1500 1500 

Mefisto L05 6900 6000 6000 

TerCell 6M 160 160 160 

voda 3500 3300 3800 

Wollastonit Casiflux F125 - - 3200 

     Pozn. 4: Vzorek 149B – z uvedeného množství dávky vody bylo 500 ml dávkováno v druhém sledu 
po přídavku wollastonitu. 

 
Tabulka 52: Receptury hmot na bázi keramiky 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

148 149 149B 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

25 21,5 21 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 105 70 75 
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     V přiložené tabulce 53 je zachycena receptura číslo 152. Sledován je nárůst tuhosti hmoty po 

přídavku wollastonitu Casiflux F125. 

 

Tabulka 53: Receptury hmot na bázi keramiky 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

152 152B 

Mefisto L05 6000 6000 

Bentonit L 700 700 

voda 2685 2685 

Wollastonit Casiflux F125 - 3000 

 
 

Tabulka 54: Receptury hmot na bázi keramiky 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

152 152B 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

20,5 25,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 60 120 

 
 

     V tabulce 55 jsou uvedeny receptury číslo 158, 166 a 167. Je sledován nárůst tuhosti hmoty po 

přídavku lupku A111 o zrnitosti 0-1 mm. Receptura číslo 158 zachycuje tuhost hmoty na bázi 

metakaolinu Mefisto L05 v kombinaci s derivátem celulózy. 

 

 
Tabulka 55: Receptury hmot na bázi keramiky 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

167 167B 166 166B 158 

Mefisto L05 3000 3000 3500 3500 4600 

Bentonit L 350 350 400 400 - 

voda 1200 1200 1350 1350 1670 

Lupek A111 0-1mm - 3000 - 1700 - 

TerCell 6M - - - - 120 

Walocel M-20678 - - - - 40 
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Tabulka 56: Receptury hmot na bázi keramiky 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

167 167B 166 166B 158 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

21 28 15 27 27 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 65 120 30 100 90 

 
 
 
    Tabulka 57 ilustruje receptury číslo 153, 154, 156 a 157. Receptury disponují skladbou pro speciální 

aplikace. 

 
 

Tabulka 57: Receptury hmot na bázi keramiky 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

153 153B 154 156 157 

Mefisto L05 3000 3000 6000 3000 3000 

Bentonit L 350 350 750 400 350 

Wollastonit Patek FW200 - - - 3500 1500 

voda 1350 1350 2700 1850 1350 

Wollastonit Casifux F125 - - 300 - - 

Grafit MV-995 - - 2400 - - 

SiC F400 - 650 - - - 

SiC F1200 - 500 - - - 

 
 
 
 

Tabulka 58: Receptury hmot na bázi keramiky 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

153 153B 154 156 157 

Výška vzorku po deformaci Pfefferkornovým 
přístrojem [mm] 

16 23 21 17,5 22 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 40 90 60 60 80 
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4.1.5 Systém voda – derivát celulózy 
 
 
     Byly připraveny hmoty smícháním derivátu celulózy a vody, následně bylo provedeno měření 

reologické charakterisiky Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem Shore. Byl zaznamenán nárůst 

smykového napětí v závislosti na množství vody stanoveného metodami Pfefferkornova přístroje a 

penetrometrem Shore. U systému voda – derivát celulózy se projevila vzájemná nehomogenita mezi 

měřením Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem Shore daleko razantněji, než u systému voda – 

derivát celulózy – cement, viz obr. 28 a 29. Svědčí o tom hodnoty koeficientů získaných rovnic, které 

jsou u systému voda – derivát celulózy – cement mnohem vyrovnanější. Dá se předpokládat, že tuto 

vzájemnou nehomogenitu způsobuje mnohem nižší podíl tuhých částic v systému a vnitřní tření, jež je 

v systému voda – derivát celulózy mnohem nižší. Křivka z měření Pfefferkornovým přístrojem je vždy 

plošší. Přiloženy jsou tabulky receptur i vlastností, viz tabulky 59 až 62. 

 

Tabulka 59: Receptury systému voda – derivát celulózy 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

223 224 225 226 228 229 

SunCell F65000 400 400 400 400 400 400 

voda 2440 2390 2340 2290 2240 2190 

 
 

Tabulka 60: Receptury systému voda – derivát celulózy 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

223 224 225 226 228 229 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

14 12,5 13 12 13 12 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] - - - 5 5 5 

 
 

Tabulka 61: Receptury systému voda – derivát celulózy 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

230 231 232 233 234 235 236 

SunCell F65000 400 400 400 400 400 400 400 

voda 2140 2090 2040 1990 1940 1890 1840 
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Tabulka 62: Receptury systému voda – derivát celulózy 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

230 231 232 233 234 235 236 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

13 12,5 14 15 14,5 16 15,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa]  5 5 20 15 15 20 15 

 
     Pozn.5: Hodnota vodního součinitele uvedená v grafech je hodnota vztažená na 6000 g cementu. 
 
 
 
 

 
Obr. 28: Závislost mezi tuhostí a vodním součinitelem v systému voda – derivát celulózy 

 

 
 

4.1.6 Systém voda – derivát celulózy – cement 
 
 
 
     Byly připraveny hmoty hnětením derivátu celulózy, portlandského cementu a vody. Následně bylo 

provedeno měření reologické charakterisiky Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem Shore. Byl 

zaznamenán nárůst smykového napětí v závislosti na množství vody stanoveného metodami 

Pfefferkornova přístroje a penetrometrem Shore, viz obr. 30. 
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Situaci dokreslují tabulky receptur i vlastností, viz tabulky 63 až 66. 

 
 

Tabulka 63: Receptury systému voda – derivát celulózy – portlandský cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

222 223 224 225 226 228 229 

SunCell F65000 400 400 400 400 400 400 400 

voda 2490 2440 2390 2340 2290 2240 2190 

CEM I 52,5N Mokrá 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

 
 
 

Tabulka 64: Receptury systému voda – derivát celulózy – portlandský cement 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

222 223 224 225 226 228 229 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

20 20,5 22,5 23,5 23,5 24 23,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa]  - - - 15 25 20 25 

 
 
 

Tabulka 65: Receptury systému voda – derivát celulózy – portlandský cement 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

230 231 232 233 234 235 236 

SunCell F65000 400 400 400 400 400 400 400 

voda 2140 2090 2040 1990 1940 1890 1840 

CEM I 52,5N Mokrá 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 

 
 
 
 

Tabulka 66: Receptury systému voda – derivát celulózy – portlandský cement 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

230 231 232 233 234 235 236 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

25 26 26 29,5 27,5 28 30,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 20 30 35 40 35 65 50 
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Obr. 29: Závislost mezi tuhostí a vodním součinitelem v systému voda – derivát celulózy – portlandský 
cement 

 
 
 
 

     Obr. 29 demonstruje hodnoty vodního součinitele past na bázi portlandského cementu a pro ně 

dosažené hodnoty tuhostí. Tuhost pasty se zvyšovala s klesající hodnotou vodního součinitele. Vodní 

součinitel byl v rozmezí 0,31 – 0,44. 

 
 
 

 

 

4.1.7 Hodnocení past na bázi portlandského cementu bez obsahu rozptýlené vláknové 
výztuže vzhledem k binghamovu modelu 

 

 

     Pro hodnocení předpokládejme, že rychlostní gradient Shoreho penetrometru je blízký nule: 
 

lim vSh = 0 

      

     Pozn.6: Hypotetická směrnice jako spojnice vzniklých bodů nepředstavuje reogramy hmot.  
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     Přímky směřující nahoru ukazují na Newtonské chování hmot (chování bližší jednodušším, 

ideálním modelům – pro cementové pasty se obvykle uplatňuje Binghamův dvousložkový model), po 

dosažení meze toku se zvyšujícím se rychlostním gradientem tuhost hmoty pouze stoupá.  

 

     Pro Binghamův dvousložkový model platí že, závislost rychlostního gradientu a meze toku je 

přímková, ale neprochází počátkem. Za příčinu plastického chování se pokládá vytvoření trojrozměrné 

struktury v nepohyblivé kapalině. Jednotlivé částice jsou k sobě vázány různými silami (např. van der 

Waalsovými silami). Po rozbití struktury dochází k toku. Závislost mezi napětím na mezi toku a 

rychlostním gradientem má obvykle lineární průběh, méně častý je průběh nelineární. [98]  

 

     Pro přímky směřující dolů bude charakteristické chování Nenewtonské, strukturně viskózní. 

Chování pasty bude nejspíše odpovídat Binghamově třísložkové hmotě, Kelvinově hmotě, 

Maxwellově hmotě, nebo Maxwell – Švedov – Kelvinově hmotě.  

   
 

     Hypotetické směrnice bodů získané měřením Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem Shore v 

diagramu teoretického rychlostního gradientu a stanovené hodnoty tuhosti by pak náležely lineární 

rovnici, viz tabulka 67. 
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Tabulka 67: Hypotetické směrnice závislosti rychlostního gradientu na tuhosti past získané 
měřením Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem Shore 

Označení 

vzorku 

Hypotetická směrnice Označení 

vzorku 

Hypotetická směrnice 

123 y = 21,56 . x + 89,96 208 y = 7,93 . x + 24,98 

125 y = 18,01 . x + 19,96 211 y = -15,26 . x + 80,03 

126 y = 27,37 . x + 19,95 213 y = -8,69 . x + 60,02 

129 y = 13,92 . x + 39,97 214 y = -12,56 . x + 65,03 

130 y = 20,26 . x + 19,96 216 y = -10,46 . x + 60,02 

132 y = 11,02 . x + 39,98 217 y = -1,68 . x + 40 

133 y = 3,55 . x + 54,99 218 y = 2 . x + 35 

134 y = 18,13 . x + 79,96 225 y = 22,07 . x + 14,96 

139 y = 11,02 . x + 39,98 226 y = 16,15 . x + 24,97 

140 y = 13,21 . x + 19,97 228 y = 20,28 . x + 19,96 

140-2 y = 13,27 . x + 19,97 229 y = 16,15 . x + 24,97 

150 y = 15,28 . x + 49,97 230 y = 22,86 . x + 19,95 

161 y = -0,96 . x + 40 231 y = 19,86 . x + 29,96 

162 y = 9,66 . x + 39,98 232 y = 16,9 . x + 34,97 

163 y = 12,62 . x + 44,97 233 y = 28,37 . x + 39,94 

168 y = 15,4 . x + 109,97 234 y = 22,12 . x + 34,96 

169 y = -1,13 . x + 100 236 y = 28,47 . x + 49,94 

170 y = -15,64 . x + 85,03   

 

 

     Přiložená tabulka 68 uvádí dosaženou reprodukovatelnost měření. Odchylka stanovení tuhosti 

Shoreho penetrometrem je přibližně do 10 % a Pfefferkornovým přístrojem asi do 2 % 
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Tabulka 68: Reprodukovatelnost měření tuhosti past penetrometrem Shore a Pfefferkornovým 
přístrojem 

č. receptury Systém voda – derivát celulózy – portlandský 
cement 

Shore Pfefferkorn Shore Pfefferkorn 

[kPa] [mm] ∆max 
[%] 

233 40 30  
0 

 
1,7 40 29,5 

234 35 27,5  
0 

 
1,8 35 28 

235 65 28  
8,3 

 
0 60 28 

236 50 31  
5 

 
1,6 52,5 30,5 

50 - 

 

     Na základě naměřených hodnot tuhostí Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem Shore a 

teoretické hodnoty rychlostního gradientu pro obě metody (pro Shoreho penetrometr předpokládejme 

hodnotu blízkou nule a pro Pfefferkornův přístroj asi 1,69 m.s-1) lze pak předpokládat, že směrnice 

přímky je funkcí obsahu derivátu celulózy. 

 

 

     Následující obr. 30 zachycuje trend zvyšující se hodnoty tuhosti naměřené Shoreho penetrometrem 

se snižující se hodnotou směrnice přímky pro jednotlivé receptury past na bázi portlandského cementu. 

Hodnota naměřená penetrometrem Shore přibližně odpovídá mezi toku pasty, rychlostní gradient 

tohoto měření se blíží nule. 
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Obr. 30: Graf závislosti tuhosti penetrometrem Shore přibližně odpovídající tuhosti na mezi toku na 
reologickém chování past na bázi portlandského cementu 

 

     
      

      Obr. 31 - 34 demonstrují, jak se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy dochází ke změně 

hodnot tuhostí. Se zvyšující se dávkou derivátu celulózy stoupá hodnota naměřená při vyšším 

rychlostním gradientu oproti hodnotám naměřeným při nízké hodnotě rychlostního gradientu. Dá se 

tedy předpokládat, že se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy se bude pasta chovat více 

plasticky a bude se více bížit Newtonským kapalinám, bude vykazovat ideálnější chování.  

     Chování hmot s obsahem derivátu celulózy kolem jednoho procenta bude spíše Nenewtonské a to 

podle Binghamovy třísložkové hmoty, Kelvinovy hmoty, Maxwellovy hmoty, nebo Maxwell – Švedov 

– Kelvinovy hmoty. Pasta se chová strukturně viskózně.  

     Chování hmot s množstvím derivátu celulózy převyšujícím jedno procento hmotnostně na cement 

bude více Newtonské. Pasta se bude chovat více jako ideální hmota, nejspíše jako Binghamova 

dvousložková hmota. 

     Zahušťování cementové suspenze pomocí derivátu celulózy zřejmě způsobuje zvýšení náboje 

odpudivé elektrostatické dvouvrstvy a van der Waalsovy přitažlivé síly pak tuto bariéru nepřekonají. 
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Výsledkem je pak vyšší stabilita systému, jež se projevuje právě eliminací nenewtonovských odchylek 

v reologii látky.  

 

 

Obr. 31: Graf závislosti tuhosti penetrometrem Shore přibližně odpovídající tuhosti na mezi toku na 
reologickém chování past na bázi portlandského cementu s množstvím derivátu celulózy 1 % 

hmotnostně na cement 
 

 

Obr. 32: Graf závislosti tuhosti penetrometrem Shore přibližně odpovídající tuhosti na mezi toku na 
reologickém chování past na bázi portlandského cementu s množstvím derivátu celulózy 2,13 % 

hmotnostně na cement 
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Obr. 33: Graf závislosti tuhosti penetrometrem Shore přibližně odpovídající tuhosti na mezi toku na 
reologickém chování past na bázi portlandského cementu s množstvím derivátu celulózy 3,19 % 

hmotnostně na cement 
 
 

 

Obr. 34: Graf závislosti tuhosti penetrometrem Shore přibližně odpovídající tuhosti na mezi toku na 
reologickém chování past na bázi portlandského cementu s množstvím derivátu celulózy 6,67 % 

hmotnostně na cement 
 

 
     Na základě dosažených výsledků lze pak předpokládat, že směrnice přímky je funkcí obsahu 

derivátu celulózy. 
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4.1.8 Srovnávací měření na rotačním viskozimetru 
 
 
     Bylo provedeno srovnávací měření na rotačním viskozimetru u čtyř hmot. Přiložené tabulky 69 a 70 

zachycují skladbu jednotlivých hmot a hodnoty tuhostí naměřených penetrometrem Shore a 

Pfefferkornovým přístrojem. 

 

 

     Vzorek 1 reprezentuje recepturu 205. Tato pasta na bázi portlandského cementu obsahovala  

1 % derivátu celulózy SunCell F65000 a neobsahovala superplastifikátor. 

     Vzorek 2 představuje recepturu 206. Pasta na bázi portlandského cementu obsahovala 1 % derivátu 

celulózy a 2 % superplastifikátoru hmotnostně na portlandský cement. 

     Vzorek 3 udává recepturu číslo 206B. Pasta na bázi portlandského cementu disponovala 3 % 

derivátu celulózy a 2 % superplastifikátoru hmotnostně na portlandský cement. 

     Vzorek 4 reprezentuje recepturu 144. Jedná se o hmotu na bázi keramiky. 

 

 
 

 
Obr. 35: Reogramy referenčních past, výstup z rotačního viskozimetru 

 
 



 

119 

 

     Nejvyšší viskozitu měla podle výsledků z měření rotačním viskozimetrem receptura báze keramiky 

(obr. 35). 

     Dále cementová pasta s obsahem HPMC 3 % a 2 % přídavkem superplastifikátoru hmotnostně na 

cement, následovala cementová pasta s obsahem HPMC 1 % bez superplastifikátoru a konečně 

nejnižší viskozitu měla pasta s obsahem HPMC 1 % a 2 % přídavkem superplastifikátoru.  

 

     Obr. 36 dokresluje, jak se postupným přidáváním derivátu celulózy a superplastifikátoru v 

reogramu neustále přibližujeme křivce hmoty na bázi keramiky. 

 
 

 
Obr. 36: Reogramy referenčních past, výstup z rotačního viskozimetru 

 
 
     Přiložená tabulka 69 zachycuje receptury referenčních past na bázi portlandského cementu. 

     Vzorek 1 reprezentuje recepturu 205. Tato pasta na bázi portlandského cementu obsahovala  

1 % derivátu celulózy SunCell F65000 a neobsahovala superplastifikátor. 

     Vzorek 2 představuje recepturu 206. Pasta obsahovala 1 % derivátu celulózy a 2 % 

superplastifikátoru hmotnostně na portlandský cement. 

     Vzorek 3 udává recepturu číslo 206B. Pasta disponovala 3 % derivátu celulózy a 2 % 

superplastifikátoru hmotnostně na portlandský cement. 
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Tabulka 69: Receptury referenčních past na bázi portlandského cementu určených pro měření na 

rotačním viskozimetru 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

206 206B 205 

CEM I 52,5N Mokrá 5000 5000 5000 

SunCell F65000 50 150 50 

Peramin Conpac 149S 100 100 - 

voda 1050 1050 1050 

 
 

     Tabulka 70 zachycuje srovnávací recepturu báze keramiky, na pastě bylo provedeno měření 

rotačním viskozimetrem. 

 

Tabulka 70: Receptura referenční pasty na bázi keramiky určená pro měření na rotačním 
viskozimetru 

Složka 
[g] 

Označení vzorku 

144 

Mefisto L05 6000 

Bentonit L 700 

voda 2530 

 
 
 
     Tabulka 71 porovnává hodnoty tuhostí jednotlivých záměsí pro měření na rotačním viskozimetru. 

Hodnoty tuhostí byly získány měřením na Pfefferkornově přístroji a Shoreho penetrometru. 

 
 

Tabulka 71: Tabulka srovnání tuhostí referenčních past pro měření na rotačním viskozimetru. 
Záměsy seřazeny sestupně podle dosažené tuhosti pomocí rotačního viskozimetru 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

144 206B 205 206 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

19 20,5 19,5 13,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 45 20 45 - 
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     Podle výsledků měření na rotačním viskozimetru se jeví být hmota na bázi portlandského cementu s 

vyšší dávkou derivátu celulózy bližší hmotě na bázi keramiky, než hmota na bázi portlandského 

cementu s nižší dávkou derivátu celulózy. Jinak řečeno, se zvyšující se dávkou derivátu celulózy se 

hmota na bázi portlandského cementu více blíží chování hmoty na bázi keramiky. 

 
 
 

4.2 Připrava vláknocementových směsí určených k extruzi a jejich reologická charakteristika 
 
 

4.2.1 Systém voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž Kuralon A-8-
1,8Dx6mm 

 

 

    Obr 37 a 38 udávají vliv dávky rozptýlené vláknové výztuže a vodního součinitele na smykové 

napětí (tuhost směsi). Byl pozorován skokový nárůst smykového napětí v úzkém rozmezí hodnot 

vodního součinitele hmot na bázi portlandského cementu s obsahem PVA rozptýlené vláknové výztuže 

Kuralon A-8-1,8Dx6mm a to pro obě metody stanovení (Shoreho penetrometr a Pfefferkornův 

přístroj). Pro hmoty s obsahem nízkomodulové rozptýlené vláknové výztuže Kuralon A-8-1,8Dx6mm 

v množství 8 procent hmotnostně na cement se jako „indikátor“ skokového nárůstu smykového napětí 

osvědčila metoda Pfefferkornovým přístrojem. Zatímco pro hmoty s obsahem nízkomodulové 

rozptýlené výztuže Kuralon A-8-1,8Dx6mm 1,5 a 3 procenta hmotnostně na cement se jako 

„indikační“ metoda stanovení skokového nárůstu smykového napětí osvědčila metoda stanovení 

Shoreho penetrometrem. 

     Obr. 39 demonstruje, jak dávka rozptýlené vláknové výztuže Kuralon A-8-1,8Dx6mm ovlivňuje 

hodnoty smykového napětí měřeného Pfefferkornovým přístrojem a Shoreho penetrometrem. Se 

zvyšujícím se množstvím rozptýlené vláknové výztuže Kuralon A-8-1,8Dx6mm roste hodnota tuhosti 

vláknocementové hmoty. Pro dávku nízkomodulové rozptýlené výztuže Kuralon A-8-1,8Dx6mm do 

1,5 % hmotnostně platí konstantní hodnota smykového napětí (měřeno Pfefferkornovým přístrojem) 

pro celou škálu hodnot vodního součinitele (smykové napětí Shoreho penetrometrem se bude 

teoreticky zvyšovat až k nekonečnu). Naopak, zdá se, že existuje mezní dávka rozptýlené vláknové 

výztuže kdy hodnota napětí měřená penetrometrem Shore bude konstantní a smykové napětí měřené 

Pfefferkornovým přístrojem bude stoupat až k nekonečnu. 
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     Podle obr. 39 bylo dosaženo pro všechna sledovaná množství rozptýlené vláknové výztuže relativní 

shody smykového napětí (přibližně 100 kPa). Každému množství vlákna pak odpovídá různá hodnota 

vodního součinitele.  

     Sestrojíme-li pro tyto tři body o konstantním smykovém napětí přímku, kde na ose x bude vynesena 

hodnota vodního součinitele a na ose y hodnota množství rozptýlené vláknové výztuže hmotnostně 

(viz obr. 40), pak spojnice těchto bodů protne osu x v bodě odpovídajícímu teoretické hodnotě vodního 

součinitele u hmoty bez obsahu rozptýlené vláknové výztuže. Tato teoretická hodnota činí 0,3 (směs 

portlandského cementu, HPMC a vody). Skokový nárůst smykového napětí se snižujícím se 

množstvím vody ve hmotě činí tuto hodnotu vodního součinitele prakticky těžko překonatelnou. K této 

hodnotě (nebo o něco málo nižší hodnotě) by pak teoreticky šlo sestrojit asymptoty pro všechny 

křivky, v nichž je jednou z proměnných hodnota vodního součinitele w a zpřesnit tak rovnice 

jednotlivých křivek zavedením právě asymptoty pro hodnotu blízkou 0,30. Tato závislost má platnost 

pro obě metody, nehledě na rychlostní gradient měření. 

 

 
Obr. 37: Graf závislost mezi smykovým napětím stanoveným Pfefferkornovým přístrojem a vodním 
součinitelem v systému voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž Kuralon A-8-

1,8Dx6mm 
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Obr. 38: Graf závislost mezi smykovým napětím stanoveným penetrometrem Shore  

a vodním součinitelem v systému voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž 
Kuralon A-8-1,8Dx6mm 

 
 

Obr. 39: Graf závislost mezi smykovým napětím stanoveným Pfefferkornovým přístrojem a  
penetrometrem Shore v systému voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž 
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Obr. 40: Graf závislost mezi smykovým napětím stanoveným penetrometrem Shore  

a vodním součinitelem v systému voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž 
Kuralon A-8-1,8Dx6mm 

 

4.2.2 Systém voda – derivát celulózy – cement – mikroocelová rozptýlená vláknová výztuž 
Krampe DM 6mm. 

 
 

     Se zvyšující se dávkou vysokomodulové ocelové rozptýlené vláknové výztuže nabývají hodnoty 

smykového napětí měřeného penetrometrem Shore výrazně vyšších hodnot než pomocí Pfefferkornova 

přístroje, viz obr. 41 a 42. Vysokomodulová rozptýlená vláknová výztuž klade odpor vnikajícímu 

hrotu a meření Shoreho penetrometrem poskytuje zkreslené hodnoty. Do dávky cca 10 % hmotnostně 

na cement se neprojevil vliv měřící metody (viz obr. 42). 
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Obr. 41: Graf závislost mezi smykovým napětím stanoveným  Pfefferkornovým přístrojem a 
penetrometrem Shore v systému voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž 

Krampe DM 

Obr. 42: Graf závislost mezi smykovým napětím  a dávkou rozptýlené vláknové výztuže v systému voda 
– derivát celulózy – cement – rozptýlená  vláknová výztuž Krampe DM 

 
 

     Přiložená tabulka 72 demonstruje dosaženou reprodukovatelnost měření. Odchylka stanovení 

tuhosti Shoreho penetrometrem je přibližně do 6 % a Pfefferkornovým přístrojem asi do 2 %. 
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Tabulka 72: Reprodukovatelnost měření tuhosti past penetrometrem Shore a Pfefferkornovým 
přístrojem 

č. receptury Systém voda – derivát celulózy – portlandský cement 
– rozptýlená vláknová výztuž 

Shore Pfefferkorn Shore Pfefferkorn 

[kPa] [mm] ∆max 
[%] 

233 110 31,5 4,5 1,6 

115 32 

234 90 33 5,9 1,5 

85 32,5 

235 120 31,5 4,2 1,6 

125 31 

236 220 33 2,3 1,5 

215 32,5 

220 - 

 
     

 

4.3 Charakteristika vlastností zatvrdlých vláknocementových vzorků 

     
 

 

     Přiložené obrázky 43 až 46 znázorňují vybrané vzorky a jejich výrobu. U vzorků na bázi 

keramiky byly vizuálně odchylky od požadovaného tvaru minimální, byly provedeny pouze 

prvotní zkoušky rozměrů, žádný z rozměrů se neodchyloval více než o 0,15 mm a toto již dále 

nebylo ověřováno měřením, pouze vizuálně. 
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Obr. 43: Extrudované vláknocementové profily s obsahem skelné rozptýlené vláknové výztuže Cem–
FIL 70/30 – 12 mm v množství 12 % hmotnostně na portlandský cement  – receptura č. 140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 44: Extrudované vláknocementové profily s obsahem odpadního čedičového vlákna ISOVER v 
množství 86 % hmotnostně na portlandský cement – receptura č. 197  
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Obr. 45: Extrudované vláknocementové profily s obsahem mikroocelové rozptýlené vláknové výztuže 
Krampe DM v množství 40 % hmotnostně na portlandský cement – receptura č. 208  

 

 

Obr. 46: Extruze vláknocementového profilu o průměru 40 mm a tloušťce stěny 5 mm – receptura č. 
140  
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4.3.1 Parametry čtyřkomorového čtvercového profilu o jmenovité délce strany 40 mm a 
tloušťce stěny 3 mm 

 

     Na vláknocementových vzorcích čtyřkomorového čtvercového profilu o jmenovité délce strany 40 

mm a s tloušťkou stěny 3 mm byly stanoveny odchylky tvaru, maximální ohybová síla po 28 dnech 

zrání a objemová hmotnost, viz tabulky 73 a 74. 

     Vzorky disponovaly odchylkou tvaru od požadovaného rozměru 40 x 40 mm v rozmezí 37,48 mm 

až 41,42 mm. Průměrná odchylka rozměrů průřezu |∆max| se pohybovala v rozmezí 0,67 mm až 1,96 

mm.  

 
 

Tabulka 73: Odchylky tvaru čtyřkomorového čtvercového profilu o jmenovitém průměru 40 mm  a 
o tloušťce stěny 3 mm 

Označení vzorku 169 188 190 191 195 197 

|∆max| [mm] 0,67 1,54 0,67 1,39 1,96 1,85 

 

 

     U vláknocementových vzorků čtyřkomorového čtvercového profilu o jmenovitém vnějším rozměru 

40 mm a s tloušťkou stěny 3 mm byla stanovena objemová hmotnost, viz tabulka 74. Hodnota byla 

vypočtena z naměřených rozměrů vzorků a pohybovala se v rozmezí 600 až 1800   

kg . m-3. 

     U několika vzorků byla stanovena ohybová síla v konfiguraci měřícího lisu jako pro zkoušku 

pevnosti v tahu ohybem. Byly získány hodnoty síly na mezi pevnosti, viz tabulka 74. Vzdálenost 

podpor pro tříbodový ohyb (pevnost v tahu ohybem) byla standardní 100 mm. Byly naměřeny hodnoty 

od 88 N po 3400 N. 

 

Tabulka 74: Parametry čtyřkomorového čtvercového profilu o jmenovitém průměru 40 mm a s 
tloušťkou stěny 3 mm 

Označení vzorku 169 188 190 191 195 197 207 

Ohybová síla na mezi pevnosti 
(vzdál. podpor 100 mm) [N] 

3157 982 - 2565 2190 1768,1 2213,5 

Objemová hmotnost [kg . m-3] 1753 660 725 1186 1158 1370  
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     Vláknocementové vzorky čtyřkomorového čtvercového profilu o jmenovitém vnějším rozměru 40 

mm a o tloušťce stěny 3 mm byly podrobeny stanovení hodnot podélného a příčného prohnutí, viz 

tabulka 75. Hodnota příčného prohnutí byla stanovena u dvou na sebe kolmých stran. Vzorky 

disponovaly délkou 160 mm a průměrné podélné prohnutí na tuto délku se pohybovalo v rozmezí 0,81 

až 2,33 mm. Průměrné příčné prohnutí se pohybovalo v rozmezí 2,44 až 4,25 mm. 

 

Tabulka 75: Odchylky tvaru čtyřkomorového čtvercového profilu o jmenovitém průměru 40 mm s 
tloušťkou stěny 3 mm 

Označení vzorku 188 190 191 195 197 

Podélné prohnutí [mm] 0,81 0,87 0,85 2,33 1,43 

Příčné prohnutí [mm] 2,44 3,43 3,19 4,25 4,11 

 

 

 

     Receptura 169 disponuje bází portlandského cementu s obsahem derivátu celulózy TerCell BCF 

6M v množství 2,13 % hmotnostně na cement. U této receptury je významný obsah kopolymerní 

disperze Vinnapas 5010N v množství 6 % hmotnostně na cement a vláknité celulózy Arbocel BC200 v 

množství 9,7 % hmotnostně na cement. 

     Receptury 188 a 190 patří mezi bezcementové kompozity. Receptura 188 disponuje obsahem 

celulózového vlákna a odpadního čedičového vlákna Kingspan a receptura 190 obsahuje odpadní 

čedičové vlákno Isover. 

 

       Další receptury jsou charakteristické nízkou dávkou cementu a vysokou dávkou rozptýlené 

vláknové výztuže na úkor vysoké dávce derivátu celulózy.  

     Receptura 191 obsahovala hlinitanový cement HC70, derivát celulózy SunCell F65000 v množství 

40 % hmotnostně na cement a odpadní čedičové vlákno Isover v množství 110 % hmotnostně na 

cement. Množství hlinitanového cementu bylo 1000 gramů na 1670 ml vody. 

     Receptura 195 disponovala hlinitanovým cementem HC70, derivátem celulózy SunCell F65000 v 

množství 40 % hmotnostně na cement a odpadním čedičovým vláknem  Isover v množství 135 % 

hmotnostně na cement. Množství hlinitanového cementu bylo 1000 gramů na 1670 ml vody. 

     Receptura 197 obsahovala portlandský cement CEM I 52,5N Mokrá, derivát celulózy SunCell 

F65000 v množství 20 % hmotnostně na cement a odpadní čedičové vlákno Isover v množství 86 % 

hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 1000 gramů na 1044 ml vody. 
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       Receptura 207 byla charakteristická skladbou portlandského cementu, derivátu celulózy SunCell 

F65000 v dávce 1 % hmotnostně na cement a PVA rozptýlenou vláknovou výztuží Kuralon RECS 

15x8mm v množství 2 % hmotnostně na cement. 

 

4.3.2 Parametry jednokomorového čtvercového profilu o jmenovité délce strany 40 mm a 
tloušťce stěny 5 mm 

 

    Odchylky tvaru vláknocementových vzorků byly stanoveny na čtvercovém jednokomorovém profilu 

o jmenovitém vnějším rozměru 40 mm a s tloušťkou stěny 5mm, viz tabulka 76. 

    Vzorky vykazovaly odchylku tvaru od požadovaného rozměru 40 x 40 mm v rozmezí 34,6 mm až 

42,32 mm. Průměrná odchylka rozměrů průřezu |∆max| se pohybovala v rozmezí 0,18 mm až 5,15 mm. 

 

 

Tabulka 76: Odchylky tvaru vláknocementových vzorků čtvercového jednokomorového profilu o 
jmenovitém průměru 40 mm s tloušťkou stěny 5mm 

Označení vzorku 140 191 192 193 194 195 198 199 200 201 

|∆max| [mm] 1,69 1,97 5,15 1,43 1,64 2,26 0,18 3,31 1,26 1,99 

 

 

     Na vláknocementových vzorečcích jednokomorového čtvercového profilu o jmenovitém vnějším 

rozměru 40 x 40 mm a s tloušťkou stěny 5 mm byla stanovena objemová hmotnost, viz tabulka 77. 

Hodnota byla vypočtena z naměřených rozměrů vzorků a pohybovala se v rozmezí 1100 až 2050  kg . 

m-3. 

 

Tabulka 77: Objemová hmotnost vzorků jednokomorového čtvercového profilu o jmenovitém 
průměru 40 mm s tloušťkou stěny 5mm 

Označení vzorku 140 191 192 193 194 195 198 199 200 201 

Objemová hmotnost 
[kg . m-3] 

1818 1181 1199 1344 1490 1224 1436 1569 2024 1844 

 

 

     Na vláknocementových vzorcích jednokomorového čtvercového profilu o jmenovitém vnějším 

rozměru 40 x 40 mm a s tloušťkou stěny 5 mm byly stanoveny hodnoty podélného a příčného 

prohnutí, viz tabulka 78. Hodnota příčného prohnutí byla stanovena u dvou na sebe kolmých stran. 
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Délka vzorků byla 160 mm a průměrné podélné prohnutí na tuto délku se pohybovalo v rozmezí 0,67 

až 2,65 mm. Průměrné příčné prohnutí se pohybovalo v rozmezí 0,53 až 3,03 mm. 

 

 

Tabulka 78: Odchylky tvaru vláknocementových vzorků čtvercového jednokomorového profilu o 
jmenovitém průměru 40 mm s tloušťkou stěny 5mm 

Označení vzorku 140 191 192 193 194 195 198 199 200 201 

Podélné prohnutí [mm] 1,2 1,62 2,30 2,65 1,52 0,78 2,20 2,20 1,00 0,67 

Příčné prohnutí [mm] 0,57 2,99 1,89 1,94 1,33 3,03 1,39 1,55 0,53 0,87 

 

 

       Receptura 140 disponovala bází portlandského cementu a obsahem derivátu celulózy TerCell BCF 

6M v množství 2,13 % hmotnostně na cement. U této receptury je významný obsah kopolymerní 

disperze Vinnapas 5010N v množství 6 % hmotnostně na cement a rozptýlené vláknové výztuže Cem-

FIL 70/30 - 12mm v množství 12 % hmotnostně na cement. 

     Receptura 191 obsahovala hlinitanový cement HC70, derivát celulózy SunCell F65000 v množství 

40 % hmotnostně na cement a odpadní čedičové vlákno Isover v množství 110 % hmotnostně na 

cement. Množství hlinitanového cementu bylo 1000 gramů na 1670 ml vody. 

     Receptura 192 je charakteristická skladbou portlandského cementu CEM I 52,5N Mokrá, derivátu 

celulózy SunCell F65000 v množství 20 % hmotnostně na cement a vláknité celulózy Arbocel BC200 

v množství 100 % hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 1000 gramů na 1670 ml vody. 

     Receptura 193 obsahovala portlandský cement CEM I 52,5N Mokrá, derivát celulózy SunCell 

F65000 v množství 13,3 % hmotnostně na cement a PVA rozptýlenou vláknovou výztuž Kuralon 

RECS 100Lx12 v množství 21,8 % hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 3000 gramů na 

1670 ml vody. 

 

 

     Receptura 194 disponuje bází portlandského cementu CEM I 52,5N Mokrá, derivátu celulózy 

SunCell F65000 v množství 5,2 % hmotnostně na cement a skelné rozptýlené vláknové výztuže Cem-

FIL 70/30 - 12mm v množství 31,2 % hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 3850 gramů na 

1670 ml vody. 
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     Receptura 195 je charakteristická obsahem hlinitanového cementu HC70, derivátu celulózy SunCell 

F65000 v množství 40 % hmotnostně na cement a odpadního čedičového vlákna  Isover v množství 

135 % hmotnostně na cement. Množství hlinitanového cementu bylo 1000 gramů na 1670 ml vody. 

     Receptura 198 obsahovala portlandský cement CEM I 52,5N Mokrá, derivát celulózy SunCell 

F65000 v množství 6,67 % hmotnostně na cement a PVA rozptýlenou vláknovou výztuž Kuralon A-8-

1,8Dx6mm v množství 11,7 % hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 6000 gramů na 1940 ml 

vody. 

     Receptura 199 obsahovala portlandský cement CEM I 52,5N Mokrá, derivát celulózy SunCell 

F65000 v množství 20 % hmotnostně na cement a vláknitou celulózu Arbocel BC200 v množství 80,5 

% hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 1000 gramů na 1044 ml vody. 

     Receptura 200 obsahovala portlandský cement CEM I 52,5N Mokrá, derivát celulózy SunCell 

F65000 v množství 4 % hmotnostně na cement a uhlíkovou rozptýlenou vláknovou výztuž Kreca 

KCF-100 v množství 4 % hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 5000 gramů na 1100 ml 

vody. 

     Receptura 201C se sestávala z portlandského cementu CEM I 52,5N Mokrá, derivátu celulózy 

SunCell F65000 v množství 5 % hmotnostně na cement a uhlíkové rozptýlené vláknové výztuže Kreca 

KCF-100 v množství 7,5 % hmotnostně na cement. Množství cementu bylo 4000 gramů na 1100 ml 

vody. 

 

4.3.3 Parametry kruhového dutého profilu o jmenovitém vnějším průměru 40 mm a tloušťce 
stěny 5 mm 

 

    Odchylky tvaru vláknocementových vzorků byly stanoveny na kruhovém dutém profilu o 

jmenovitém průměru 40 mm s tloušťkou stěny 5mm, viz tabulka 79. Hodnota příčného prohnutí byla 

stanovena ve dvou na sebe kolmých směrech. Vnější průměr vzorků byl stanoven jako extrém kolmic, 

byly tedy vždy stanoveny maximální odchylky vzorku. 

     Vzorky měly odchylku tvaru od požadovaného vnějšího průměru 40 mm v rozmezí 38,5 mm až 

41,6 mm. Průměrná odchylka rozměrů průřezu |∆max| se pohybovala v rozmezí 0,7 mm až 1,6 mm. 

 

Tabulka 79: Odchylky tvaru vláknocementových vzorků kruhového dutého profilu o jmenovitém 
průměru 40 mm s tloušťkou stěny 5mm 

Označení vzorku 123 125 129 130 140 

|∆max|[mm] 0,6 1,5 1,6 0,7 1,0 
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     Receptura 140 disponovala množství derivátu celulózy 2,13 % hmotnostně na cement, u receptur 

číslo 123, 125, 129 a 130 bylo množství derivátu celulózy 3,19 % hmotnostně na cement. 

 

 

4.3.4 Pevnostní charakteristika vláknocementových extrudovaných profilů na bázi 
portlandského cementu 

 
 
     Tabulka 80 uvádí dosažené hodnoty pevnosti v tahu ohybem na vzorečcích s obsahem PVA 

rozptýlené vláknové výztuže Kuralon. Byly použity 3 typy PVA vlákna o různém dávkování. Vzorky 

kompozitů vykazovaly pevnost v tahu ohybem v rozsahu 7 – 20 MPa v závislosti na dávce a typu 

rozptýlené vláknové výztuže a extrudovaném tvaru. 

 
Tabulka 80: Pevnost vláknocementového kompozitu s obsahem PVA rozptýlené vláknové výztuže 

Kuralon 
Označení 
vzorku 

Pevnost v 
tahu 

ohybem po 
28 dnech 

zrání 
[MPa] 

Vzdál. 
podpor 
[mm] 

Ohybová 
síla na mezi 
únosnosti 

[N] 

Bližší 
specifikace 

vlákna                                
KURALON  

[%] 

Dávka 
vlákna hm. 
na cement 

[%] 

Typ profilu 

193 12,11  
120 

- 100L/12  21,83  
 
 
 

plný profil 

198 10,38 - A-8-1,8D 
x 6 mm 

11,67 

207B 14,05  
140 

- RECS 15x 
8 mm 

2 

209B 7,18 - RECS 15x 
8 mm 

0,4 

207B 13,07  
100 

- RECS 15x 
8 mm 

2 

209B 11,28 - RECS 15x 
8 mm 

0,4 

193 20,45  
100 

- 100L/12 21,83 1 komorový 
profil 198 12,7 - A-8-1,8D 

x 6 mm 
11,67 

207B - 140 2213,5 RECS 15x 
8 mm 

2 4 komorový 
profil 
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Tabulka 81: Reologická charakteristika vláknocementových směsí s obsahem PVA rozptýlené 
vláknové výztuže Kuralon 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

193 198 207B 209B 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

38 33,5 26 24 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 145 145 130 80 

 
 
 
     Tabulka 82 zachycuje pevnost v tahu ohybem na vzorečcích s obsahem mikroocelové rozptýlené 

vláknové výztuže Krampe DM. Vlákno má délku 6 mm a průměr 0,15 mm. V závislosti na množství 

rozptýlené vláknové výztuže a extrudovaném tvaru byly dosaženy hodnoty pevnosti v tahu ohybem v 

rozsahu 4 – 18 MPa. 

 

Tabulka 82: Pevnost vláknocementového kompozitu s obsahem mikroocelové rozptýlené vláknové 
výztuže Krampe DM 6 mm 

Označení vzorku Pevnost v tahu 
ohybem po 28 
dnech zrání 

[MPa]  

Vzdál. 
podpor 
[mm]  

Dávka vlákna 
hm. na cement 

[%] . 

Typ profilu 

208 17,98  
140 

40  
 
 

plný profil 

212 15,24 
213 12,87 20 
218 13,01 200 26 
211 7,15  

100 
25 

212 17,85 40 
213 12,11 20 
214 7,92 10 
208 9,68  

 
100 

40  
 

1 komorový profil 
214 3,8 10 
216 5,73 17,3 

 217 3,14 
218 6,22 26 
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Tabulka 83: Reologická charakteristika vláknocementových směsí s obsahem mikroocelové 

rozptýlené vláknové výztuže Krampe DM 6 mm 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

208 211 212 213 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

27,5 23 - 27,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 165 65 - 135 

 
 
 

Tabulka 84: Reologická charakteristika vláknocementových směsí s obsahem mikroocelové 
rozptýlené vláknové výztuže Krampe DM 6 mm 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

214 216 217 218 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

20,5 21 18 20,5 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 58 65 35 50 

 

 

     U receptury číslo 192 s obsahem vláknité celulózy Arbocel BC 200 v množství 100 % hmotnostně 

na portlandský cement bylo dosaženo na jednokomorovém profilu o jmenovitých rozměrech 40 x 40 

mm s tloušťkou stěny 5 mm pevnosti v tahu ohybem 12 MPa. 

    U receptury číslo 199 s obsahem vláknité celulózy Arbocel BC 200 v množství 80,5 % hmotnostně 

na portlandský cement bylo dosaženo pevnosti v tahu ohybem 14 MPa. 

 

 
Tabulka 85: Pevnost jednokomorového profilu vláknocementového kompozitu s obsahem vláknité 

celulózy Arbocel BC200 
 

Označení vzorku 
Pevnost v tahu ohybem 

po 28 dnech zrání  
[MPa] 

 
Typ rozptýlené 

vláknové výztuže 

Množství rozptýlené 
vláknové výztuže hm. 

na portlandský cement 
[% ] 

192B 12,82 Arbocel BC200 100 
199 14,63 Arbocel BC200 80,5 
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Tabulka 86: Reologická charakteristika vláknocementových směsí 

Sledovaná vlastnost Označení vzorku 

192B 199 

Výška vzorku po deformaci 
Pfefferkornovým přístrojem [mm] 

36 39 

Tuhost penetrometrem Shore [kPa] 75 180 

 
 

 
 
 

5. DISKUSE VÝSLEDKŮ 

 

Na základě dosažených výsledků lze konstatovat: 

 
• Byly připraveny kompozice derivátu celulózy a vody o různém poměru mísení obou složek, 

následně bylo provedeno měření reologické charakterisiky Pfefferkornovým přístrojem a 

penetrometrem Shore. Byl zaznamenán nárůst smykového napětí v závislosti na množství 

vody. 

 

• Byla připravena pasta hnětením derivátu celulózy, portlandského cementu a vody. Následně 

bylo provedeno měření reologické charakterisiky Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem 

Shore. Byl zaznamenán nárůst smykového napětí v závislosti na množství vody. 

 

• Byl zaznamán nárůst tuhosti pasty měřené Pfefferkornovým přístrojem oproti poklesu tuhosti 

pasty měřené penetrometrem Shore a to při zvyšujícím se množství derivátu celulózy.    

 

• Se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy se měnil poměr mezi naměřenými hodnotami 

tuhostí při různých hodnotách rychlostního gradientu (pro Shoreho penetrometr 

předpokládejme hodnotu blízkou nule a pro Pfefferkornův přístroj asi 1,69 m.s-1). Vliv typu 

hydromodifikátoru (hydroxypropyl methyl celulózy) byl zanedbán. 
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• Se zvyšujícím se množstvím derivátu celulózy se zvyšuje hodnota naměřená při vyšším 

rychlostním gradientu (Pfefferkornův přístroj) oproti hodnotám naměřeným při nízké hodnotě 

rychlostního gradientu (Shoreho penetrometr). Dá se tedy předpokládat, že se zvyšujícím se 

množstvím derivátu celulózy se bude pasta chovat více plasticky a bude se více bížit 

Newtonským kapalinám.  

 

• Výše uvedené lze pak konkretizovat: 

a) pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC 1 % disponuje přibližně stejnou 

hodnotou tuhosti jako hmota na bázi keramiky. Vizuálně byla ale u pasty na bázi 

portlandského cementu s obsahem HPMC 1 % pozorována výrazně nižší plasticita než 

u hmot na bázi keramiky. U pasty na bázi portlandského cementu nebylo vizuálně 

dosaženo výrazně plastického stavu (pasta by se dala přibližně přirovnat k čerstvě 

naorané ornici - tužší konzistence se sklonem k trhání pasty při namáhání). Tento rozdíl 

se bohužel nepodařilo kvantifikovat. Situace u pasty na bázi portlandského cementu se 

výrazně změnila s vyšší dávkou HPMC.  

b) rozptýlená vláknová výztuž pojená gelem HPMC (bezcementové kompozity) vykazuje 

přibližně stejnou hodnotu tuhosti jako pasta na bázi portlandského cementu s obsahem 

HPMC cca 2 %.  

c) pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 2 % vykazuje znatelně vyšší 

hodnoty tuhostí než pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 1 %. 

Obdobně pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 3 % vykazuje 

znatelně vyšší hodnoty tuhostí než pasta na bázi portlandského cementu s obsahem 

HPMC cca 2 %. Následně pasta na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC cca 6 

% vykazuje znatelně vyšší hodnoty tuhostí než pasta na bázi portlandského cementu s 

obsahem HPMC cca 3 %. 

 

• Odchylka stanovení tuhosti systému voda – derivát celulózy – cement Shoreho 

penetrometrem je přibližně do 10 % a Pfefferkornovým přístrojem asi do 2 %. Odchylka 

stanovení tuhosti systému voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž 

Shoreho penetrometrem je přibližně do 6 % a Pfefferkornovým přístrojem asi do 2 %. 

 

• Na základě naměřených hodnot tuhostí Pfefferkornovým přístrojem a penetrometrem Shore 

a teoretické hodnoty rychlostního gradientu pro obě metody (pro Shoreho penetrometr 
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předpokládejme hodnotu blízkou nule a pro Pfefferkornův přístroj asi 1,69 m.s-1) lze pak 

předpokládat, že směrnice přímky je funkcí obsahu derivátu celulózy. 

 

• Podle výsledků měření na rotačním viskozimetru se jeví být hmota na bázi portlandského 

cementu s vyšší dávkou derivátu celulózy bližší hmotě na bázi keramiky, než hmota na bázi 

portlandského cementu s nižší dávkou derivátu celulózy. Jinak řečeno, se zvyšující se 

dávkou derivátu celulózy se hmota na bázi portlandského cementu více blíží chování hmoty 

na bázi keramiky. 

 

• Byl pozorován skokový nárůst smykového napětí v úzkém rozmezí hodnot vodního 

součinitele u hmot na bázi portlandského cementu s obsahem PVA rozptýlené vláknové 

výztuže a to pro obě metody stanovení (Shoreho penetrometr a Pfefferkornův přístroj). Pro 

hmoty s obsahem PVA rozptýlené vláknové výztuže v množství 8 procent hmotnostně na 

cement se jako „indikátor“ skokového nárůstu smykového napětí osvědčila metoda 

Pfefferkornovým přístrojem. Zatímco pro hmoty s obsahem PVA rozptýlené výztuže 1,5 a 3 

procenta hmotnostně na cement se jako „indikační“ metoda stanovení skokového nárůstu 

smykového napětí osvědčila metoda stanovení Shoreho penetrometrem. 

 

• Se zvyšujícím se množstvím PVA rozptýlené vláknové výztuže rostla hodnota tuhosti 

vláknocementové hmoty. Pro dávku PVA rozptýlené výztuže do 1,5 % hmotnostně byla 

dosažena konstantní hodnota smykového napětí (měřeno Pfefferkornovým přístrojem) pro 

rozsah hodnot vodního součinitele 0,31 až 0,34. Hodnota smykového napětí Shoreho 

penetrometrem přitom prudce stoupala. 

 

• Se zvyšující se dávkou vysokomodulové mikroocelové rozptýlené vláknové výztuže 

nabývaly hodnoty smykového napětí měřeno penetrometrem Shore výrazně vyšších hodnot 

než pomocí Pfefferkornova přístroje. Vysokomodulová rozptýlená vláknová výztuž kladla 

odpor vnikajícímu hrotu a meření Shoreho penetrometrem poskytovalo zkreslené výsledky. 

Do dávky cca 10 % hmotnostně na cement se tento vliv měřící metody neprojevil.  

 

• Chyba v měření Shoreho penetrometrem spočívá především ve zvýšeném tření mezi 

vnikajícím hrotem přístroje a posouvané rozptýlené výztuže. Pružnost rozptýlené vláknové 

výztuže je limitním faktorem měření..U Pfefferkornova přístroje může také docházet k 
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problémům při měření, a to především při výrobě zkušebního válečku z nepoddajné tuhé 

hmoty. Mohou pak vznikat nereprezentativní vzorky vlivem nízké kompaktace materiálu 

nebo vznikem vrstevnaté struktury vzorku. Vzorek pak při nárazu padajícího závaží 

Pfefferkornova přístroje vykáže nízkou vnitřní spojitost a naměřená hodnota bude výrazně 

nižší vlivem vytvořené smykové plochy na rozhraní vrstev. 

      

• Sklony k lepivosti pasty na bázi portlandského cementu s obsahem HPMC  2 % a více se u 

past s tuhostí nad cca 30 kPa neprojevily. Dostatečné dohuštění pasty způsobovalo 

„zgumovatění“ pasty přičemž trhání bylo výrazně omezeno. Vizuálně se v hnětači snadno 

tvořily „listy“ plastické pasty (báze portlandského cementu) o tloušťce několika málo 

milimetrů. 

 

• Extrudované hmoty obsahovaly hydroxypropyl methyl celulózu SunCell F65000 v množství 

1 % a 6,67 % a  hydroxypropyl methyl celulózu TerCel BCF 6M v množství 2,13 % a 3,19 

%. Deklarovaná hodnota viskozity obou přísad se výrazně liší a to nejspíše z důvodu 

rozdílného postupu stanovení. Dalším faktorem je fakt, že deklarovaná hodnota viskozity se 

stanovuje ve vodném roztoku (tedy při pH blízkém hodnotě 7), zatímco prakticky je 

příprava past realizována v silně zásaditém prostředí, jež může mít na chování derivátu 

celulózy vliv. Prakticky pak bylo obtížné pozorovat rozdíly v použitém typu derivátu 

celulózy.   

 

• Pro kompozity na bázi portlandského cementu s obsahem mikroocelové rozptýlené výztuže 

(vysokomodulová výztuž) bylo optimalizováno množství derivátu celulózy 1 % hmotnostně 

na cement. Pro kompozity na bázi portlandského cementu s obsahem PVA rozptýlené 

vláknové výztuže (nízkomodulová výztuž) bylo optimalizováno množství derivátu celulózy 

6,7% hmotnostně na cement. 

 

• Z pohledu modelování tokových vlastností za uplatnění modelů pružiny a pístu, kdy pružina 

znázorňuje pružnou deformaci a píst mez toku lze modelovat reogramy neboli tokové křivky 

(v kombinaci sériového zapojení těchto dvou základních prvků získáme model, kdy se 

sčítají deformace nebo jejich rychlosti, v kombinaci paralelního zapojení se pak sčítají 

jednotlivá napětí). Dále tedy lze na systém pohlížet z úhlu vnitřních akcí a reakcí (přitažlivá 
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van der Waalsova síla a odpudivá síla staticky nabité dvouvrstvy). Převáží-li van der 

Waalsovy síly, dochází ke koagulaci, převáží-li síly elektrostaticky nabité dvouvrstvy je 

systém stabilní. V praxi pak dochází k rovnováze těchto sil. Vnesením napětí se pak systém 

efektivně ovlivňuje. Velikost elektrostaticky nabité dvouvrstvy je definována ζ-potenciálem. 

Tak se určuje vzdálenost částic v systému a potažmo její stabilita. Systém, kdy jsou částice 

více vzdáleny, pak bude méně ovlivněn akcemi a reakcemi (model pružiny pro pružné 

hmoty) a dominantnější pak budou plastické deformace definované modelem pístu a hmota 

bude tvárnější. Jestliže zvýšíme pH systému se zápornou hodnotou zeta potenciálu, pak 

částice budou inklinovat k tomu, aby získaly zápornější náboj. Jestliže se pak k této suspenzi 

přidává kyselina, dosáhne se bod, kde se záporný náboj neutralizuje. Jakékoliv další 

přidávání kyseliny může způsobit vytváření kladného náboje. Proto křivka potenciálu zeta 

proti pH bude kladná při nízkém pH, a nižší nebo záporná při vysokém pH. Částice s 

potenciálem zeta kladnějším než +30 mV, nebo zápornějším než -30 mV se normálně 

považují za stabilní. Funguje silná afinita mezi deriváty celulózy a vodou. Molekula 

derivátu je zachycena ve vodním obalu, imobilizována a suspenze zíkává retenčně 

zachycenou vodu. Bez retence by byla voda odsáta do póru kapilárními silami. 

 

• Úskalí této práce spočívá především v obtížnosti interpretace dosažených výsledků 

vzhledem k heterogenitě chování hmoty, tj. proměnlivosti vlastností hmoty od povrchu 

dovnitř (vliv tlaku a použitých plastifikačních a jiných přísad) a v obtížné interpretaci 

některých vlivů jako je tixotropie, teplotní stabilita, velikost elektrostaticky nabité 

dvouvrstvy atd. 
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ZÁVĚR 

   
     V rámci této disertační práce bylo teoreticky zpracováno chování past a vláknových směsí na bázi 

portlandského cementu a hmot na bázi keramiky. Přínosem pro praxi je ověření dávkování derivátu 

celulózy podle typu rozptýlené vláknové výztuže a vědeckým přínosem je modelování reologické 

charakteristiky s ohledem na dávku derivátu celulózy.  

     Principielní rozdíl portlandského cementu a keramických surovin pak spočívá ve velikosti částic a z 

toho vyplývající velikost elektrostaticky nabité dvouvrstvy vedoucí k ovlivnění reologické 

charakteristiky systému. Deriváty celulózy se pak u skladeb s obsahem portlandského cementu 

efektivně uplatňují jako retenční přísady pro vodu (velikost elektrostaticky nabité dvouvrstvy se 

zvětšuje). 

 

     Byl pozorován skokový nárůst smykového napětí v úzkém rozmezí hodnot vodního součinitele 

hmot na bázi portlandského cementu s obsahem PVA rozptýlené vláknové výztuže a to pro dvě 

integrální metody stanovení (Shoreho penetrometr a Pfefferkornův přístroj). Pro hmoty s obsahem 

PVA rozptýlené vláknové výztuže v množství 8 procent hmotnostně na cement se jako „indikátor“ 

skokového nárůstu smykového napětí osvědčila metoda Pfefferkornovým přístrojem. Zatímco pro 

hmoty s obsahem PVA rozptýlené výztuže 1,5 a 3 procenta hmotnostně na cement se jako „indikační“ 

metoda stanovení skokového nárůstu smykového napětí osvědčila metoda stanovení Shoreho 

penetrometrem. 

     Se zvyšující se dávkou vysokomodulové mikroocelové rozptýlené vláknové výztuže nabývaly 

hodnoty smykového napětí penetrometrem Shore výrazně vyšších hodnot než pomocí Pfefferkornova 

přístroje. Vysokomodulová rozptýlená vláknová výztuž kladla odpor vnikajícímu hrotu a meření 

Shoreho penetrometrem poskytovalo zkreslené výsledky. Do dávky cca 10 % hmotnostně na cement se 

tento vliv měřící metody neprojevil. Problém v měření Shoreho penetrometrem je tedy především ve 

zvýšeném tření mezi vnikajícím hrotem přístroje a posouvané rozptýlené výztuže. Pružnost rozptýlené 

vláknové výztuže bude tedy limitním faktorem měření. 

 

 

     Byly optimalizovány skladby vláknocementových hmot na bázi portlandského cementu s obsahem 

PVA rozptýlené vláknové výztuže a mikroocelové rozptýlené vláknové výztuže pro kontinuální 

tváření extruzí. Byly navrženy receptury s optimální dávkou derivátu celulózy jako nutného 

hydromodifikátoru. Bylo ověřeno dávkování této přísady vzhledem k optimalizaci reologického 
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chování pro přípravu pokročilých kompozitů na bázi portlandského cementu a bezcementové 

kompozity (derivátem celulózy pojená odpadní čedičová rozptýlená vláknová výztuž).  

     Odchylka stanovení tuhosti systému voda – derivát celulózy – cement – rozptýlená vláknová výztuž 

Shoreho penetrometrem je přibližně do 6 % a Pfefferkornovým přístrojem asi do 2 %. Odchylka 

stanovení tuhosti systému voda – derivát celulózy – cement Shoreho penetrometrem je přibližně do 10 

% a Pfefferkornovým přístrojem asi do 2 %. 

 

     Pro kompozity na bázi portlandského cementu s obsahem mikroocelové rozptýlené výztuže 

(vysokomodulová výztuž) bylo aplikováno množství derivátu celulózy 1 % hmotnostně na cement. Pro 

kompozity na bázi portlandského cementu s obsahem PVA rozptýlené vláknové výztuže bylo 

aplikováno množství derivátu celulózy 6,7% hmotnostně na cement. 

 

     Extruzí těchto hmot byly následně vyrobeny vzorky čtyřkomorového čtvercového profilu o délce 

strany 40 mm a s tloušťkou stěny 3 mm, vzorky jednokomorového čtvercového profilu o délce strany 

40 mm a s tloušťkou stěny 5 mm a vzorky kruhového průřezu o vnějším průměru 40 mm s tloušťkou 

stěny 5 mm. U vybraných vzorků byly stanoveny odchylky od požadovaného tvaru a základní 

pevnostní charakteristika. Na vzorcích jednokomorového profilu s obsahem PVA rozptýlené vláknové 

výztuže a vzorcích plného profilu s obsahem mikroocelové rozptýlené výztuže byla stanovena pevnost 

v tahu za ohybu blížící se hodnotě 20 MPa.   

 

 

      

 

 

 

Tato práce vychází z výzkumného úkolu CIVAK 
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