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Abstrakt 

Disertační práce se zaměřuje na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu ve 

stavebnictví. Rešerše je věnována recyklaci betonu ve stavebnictví a zdokumentování možností 

využití velmi jemné frakce. Cílem této práce je efektivně využít tento odpadní materiál 

s minimálními náklady na úpravu. Pro tento účel bylo využito vysokorychlostní mletí 

a vytvořen produkt nazvaný mikromletá betonová moučka (MBM), který je využit jako 

mikroplnivo a částečná náhrada cementu. Experimentální část se zaměřuje na popis vlastností 

mikromleté betonové moučky z různých zdrojů s rozdílnou jemností mletí. Pro zjišťování 

mechnicko-fyzikálních a mikrostrukturálních vlastností byly vytvořeny vzorky cementové 

pasty s rozdílným množstvím mikromleté betonové moučky. Na základě získaných dat byl 

následně navržen postup pro výběr a využití mikromleté betonové moučky v cementových 

kompozitech. 

 

Klí čová slova: Betonová moučka, cementový kompozit, recyklace, mechanické vlastnosti. 
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Abstract 

The dissertation focuses on reuse of very fine fraction of recycled concrete in 

construction. The searches is dedicated to concrete recycling in construction and possible use 

of very fine fraction. The goal of this work is effective reuse of this waste material with minimal 

treatment cost. The high-speed milling process was used for this purpose and micro-milled 

concrete powder was produced and used as microfiller and cement replacement. Experimental 

part focuses on description of properties of micro-milled concrete powder from different 

sources and with different fines. Then the cement paste samples with different amount of micro-

milled concrete powder were made. The mechanical-physical and microstructural properties of 

these samples were determined. Based on obtained data, the approach to selection and reuse of 

micro-milled concrete powder in cement-based composites was suggested. 

 

Keywords: Concrete powder, cementitious composite, recycling, mechanical properties. 
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1 Úvod 
Disertační práce se zabývá využitím betonového recyklátu v cementových 

kompozitech. Znovupoužití hrubého i jemného recyklovaného kameniva v cementových 

kompozitech je poměrně dobře prozkoumané, a proto se zaměřuji na téměř nedotčenou oblast 

využití velmi jemné frakce betonového recyklátu. Velmi jemná frakce recyklovaného betonu 

obvykle vzniká jako odpad při získávání recyklovaného kameniva a v současnosti je ukládána 

jako odpad na skládkách a nemá další využití. Když vezmeme v úvahu, že je složena především 

z cementové matrice, bavíme se v rámci EU o produkci přibližně 45 mil tun za rok. Nalezení 

uplatnění velmi jemné frakce recyklovaného betonu v cementových kompozitech by 

znamenalo nejen dosažení kompletní recyklace starého betonu, ale i přiblížení se ideálu 

oběhového hospodářství. 

Pro efektivní využití je potřeba velmi jemnou frakci recyklovaného betonu upravit. Ne 

všechny metody úpravy velmi jemné frakce recyklovaného betonu jsou ekologicky šetrné 

a mnohé jsou navíc ekonomicky náročné. Proto je vhodné se zaměřit především na méně 

technologicky náročné procesy úpravy s minimálními náklady a ekologickými dopady. Z toho 

důvodu je v této práci velmi jemná frakce recyklovaného betonu upravená pomocí 

vysokorychlostního mletí a následně aplikována jako mikroplnivo a částečná náhrada pojiva 

v cementové pastě jakožto základní matrice cementových kompozitů. 
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2 Recyklace betonu ve stavebnictví 
Problematika hromadění odpadu je celosvětovým environmentálním a ekonomickým 

problémem. Vývoj nových metod a postupů pro efektivní a šetrné využití odpadních materiálů 

pomáhá snížit množství skládek a zároveň šetřit životní prostředí a přírodní zdroje. Dle 

evropských statistik (European Commission, 2019) je v rámci Evropské unie (EU) každoročně 

vyprodukováno necelých 2,5 miliardy tun odpadu (mimo nebezpečného) a z toho je pouze 

necelých 10 % recyklováno (plast, papír, sklo, kov). Česká republika (ČR) se na celkové 

produkci podílí přibližně z 1 % (Obr. 2.1). Na rozdíl od průměru EU je však v ČR poměr 

celkového a recyklovaného množství o něco lepší, ale přesto je stále dost prostoru na zlepšení. 

Při rozdělení produkce odpadu dle ekonomických odvětví lze vidět, že stavební průmysl 

zahrnující i demolice tvoří v EU 37 % a v případě ČR 41 % z veškerého produkovaného odpadu 

(Obr. 2.2). Z tohoto množství stavebního odpadu tvoří v EU přibližně 1/3 a v ČR přibližně 1/4 

minerální odpad, kde má velké zastoupení právě beton. 

 

Obr. 2.1: Množství produkovaného odpadu v EU a ČR (European Commission, 2019). 
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Obr. 2.2: Podíl stavebního odpadu na celkové produkci v EU a ČR (European Commission, 
2019). 

Jedním z důvodů, které brání ve větším využívání recyklovaných materiálů 

ve stavebnictví, je nedostatečná důvěra projektantů a stavebníků k recyklovaným stavebním 

materiálům.  Motivací pro využití recyklovaných materiálů je obvykle nižší cena v porovnání 

s primárními surovinami. Bohužel rozdíl mezi cenou primárního a recyklovaného materiálu 

není navzdory snaze provozovatelů recyklačních zařízení dostatečně velký k tomu, aby 

docházelo k většímu využívání recyklovaných materiálů (Stibůrek, 2008). Především z důvodu 

zvýšených nákladů na transport pak bývá například recyklované kamenivo mnohdy dražší 

(Marinković, et al., 2010; Tošić, et al., 2015). 

Recyklaci je nutné vnímat z hlediska budoucnosti dalších generací a postarat se o její 

maximální implementaci do stavebního průmyslu formou globálních nařízení. Z toho důvodu 

EU vydala směrnici (Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, 2008), podle které by prvním cílem 

jakékoli odpadové politiky měla být minimalizace nepříznivých účinků odpadu na lidské zdraví 

a životní prostředí jakožto i nakládání s ním. Evropský parlament zároveň po členských státech 

EU požaduje, aby do roku 2020 přijaly opatření, která povedou k tomu, že  70 % celkové 

hmotnosti zdravotně a environmentálně nezávadného stavebního a demoličního odpadu bude 

připravováno k opětovnému použití. Na základě tohoto požadavku bylo Evropskou komisí 

vypracováno několik sdělení, která mají podporovat účinnější využívání zdrojů v nových 
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i renovovaných budovách a snížit jejich celkové dopady na životní prostředí v průběhu celého 

životního cyklu (Sdělení Evropské komise COM(2014) 0445 final; O účinném využívání zdrojů 

ve stavebnictví, 2014) a zajistit přechod k oběhovému hospodářství, ve kterém je hodnota 

výrobků, materiálů a zdrojů zachována co nejdéle a ve kterém je minimalizován vznik odpadu 

(Sdělení Evropské komise COM(2015) 614 final; Uzavření cyklu – akční plán EU pro oběhové 

hospodářství, 2015). Směrnice z roku 2008 byla navíc doplněna o dokument (EU Construction 

& Demolition Waste Management Protocol, 2016), který má napomoci ke zlepšení identifikace, 

separace a sběru odpadu spolu se zlepšením logistiky a zpracování odpadu. Další doplňující 

dokument (Guidelines for the waste audits before demolition and renovation works of 

buildings, 2018) má usnadnit a maximalizovat využití materiálů z demolice nebo renovace 

budov a infrastruktury pro opětovné využití a recyklaci. 

Největší část demoličního odpadu pochází z dopravních staveb a starých budov. Proto 

obsahuje především materiály na bázi asfaltu, betonu a dále také starý keramický odpad 

ve formě cihel, obkladů nebo střešních krytin. Odpad obsahující asfalt a beton je často 

aplikován do nových asfaltových směsí (Lee, et al., 2012; Pasandín & Pérez, 2015) určených 

pro dopravní stavby. Starý beton a keramický odpad se ve své nejjednodušší podobě používá 

na zásypy a úpravy zemin. Rovněž ho lze používat jako podkladní vrstvy vozovek (Barbudo, 

et al., 2012; Engelsen, et al., 2012) nebo jako povrchy nezpevněných komunikací (Vegas, et 

al., 2011; Jiménez, et al., 2012). Demoliční odpad tvoří obvykle z velké části beton, který má 

velký potenciál pro různé aplikace ve stavebnictví. Je to především proto, že beton často tvoří 

největší část stavebních konstrukcí. Vzhledem k tomu, že se často jedná o nosné konstrukce, 

jsou mnohdy dostupné podklady o původu a jakosti použitého betonu. Při recyklaci je ovšem 

nutné zohlednit i aktuální stav materiálu vycházející z působení vnějších vlivů na původní 

konstrukci. 

V následujících kapitolách se již budu věnovat pouze recyklaci betonu. Keramické 

odpady, sádru, plynosilikáty a další podobné materiály v navazujících kapitolách budou 

zmíněny, ale pouze jako minoritní složky a nečistoty v betonovém recyklátu. 

2.1 Zdroje a zpracování betonového recyklátu 

Beton je nejvyužívanějším stavebním materiálem, a proto jsou i zdroje betonového 

recyklátu poměrně snadno dostupné. Avšak kvůli rozdílným vlastnostem starého betonu se 
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zpracování a následně kvalita recyklátu velmi liší. Ve stavebnictví jsou především dvě oblasti, 

ze kterých je betonový recyklát získáván: 

• dopravní stavby, 

• pozemní stavby. 

V případě dopravních staveb jsou z hlediska recyklace nejjednodušeji zpracovatelným 

zdrojem starého betonu stávající (finální nebo podkladní) vrstvy vozovky. Stávající konstrukci 

vozovky lze přímo na stavbě zpracovat za pomoci mobilních recyklačních jednotek 

a zapracovat do nových konstrukčních vrstev (Suda, et al., 2016). Je to především proto, že 

materiál je homogenní a není potřeba ho příliš třídit a upravovat. Když starý beton není znovu 

použit při rekonstrukci vozovky, je odvezen na skládku nebo do recyklačního zařízení. 

Komplikovaněji se pak zpracovávají konstrukce starých mostů, pražce 

nebo velkoplošné panely pro kolejovou dopravu (Lidmila, et al., 2014), protože obsahují 

i výztuž. Zpracovaný beton z mostů, pražců i desek lze znovu použít na stejné stavbě jako 

kamenivo na podsypy a zpevnění neúnosných zemin. Nejprve musí být odstraněna výztuž za 

pomoci drtičů (Obr. 2.3), desintegrátorů a separátorů. Zůstáne nám relativně homogenní 

betonová drť, která může být znovu použita na nové stavbě. V případě, že betonový recyklát 

není na stavbě použit, jsou pražce a desky v celku odváženy na skládku nebo do recyklačního 

zařízení, kde jsou dále zpracovány. 

 

Obr. 2.3: Mobilní drtič betonu (LUMOS s.r.o., 2019). 

V případě recyklace demoličního odpadu ze stávajících dosluhujících budov je postup 

získávaní recyklátu daleko problematičtější, a to nejen z důvodu přítomnosti výztuže v betonu. 

Vzhledem ke kombinaci materiálů v budovách je navíc betonový recyklát z pozemních staveb 
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znečištěn dalšími materiály. Demoliční odpad mimo betonu obsahuje také keramické materiály 

(cihly, střešní krytina, obkladové nebo dlažební materiály atd.), zeminy, kovy a další nečistoty 

(Pavlů, et al., 2019b). Proto je nutné demoliční materiál třídit. Třídění většinou probíhá 

v několika fázích. První fáze nastává již při demolici budovy, kdy je nutné, aby byla budova 

likvidována selektivně. Selektivní demolicí se rozumí postupné odstraňování různých 

konstrukční částí (střešní krytina, krov, příčky, nosné konstrukce). Důvodem je přítomnost 

rozdílných materiálů. V ideálním případě by nakonec zbyla pouze betonová nosná konstrukce, 

která by byla samostatně demontována a odvezena. Ne vždy se tak bohužel postupuje, a proto 

vznikají recykláty s nízkým podílem betonu. Díky tomu je limitováno další použití recyklátu 

(Silva, et al., 2014). Druhá fáze separace demoličního odpadu probíhá na skládce nebo ve 

skládkovací části recyklačního zařízení. Po přivezení na skládku dochází k hrubému oddělení 

betonového, keramického, sádrového a dalšího materiálu. Další fáze separace pak probíhají v 

rámci recyklační linky. Jedná se především o odstranění výztuže a kovových částí, při kterém 

vzniká betonová drť. V dnešních recyklačních zařízeních tímto obvykle separace končí. Díky 

tomu pak recyklované betonové drti mají nedostatečnou čistotu a kvalitu, což limituje další 

aplikaci v betonových kompozitech (Agrela, et al., 2011). 

Betonová drť získaná z různých zdrojů je následně v recyklačním zařízení tříděna dle 

frakce a popřípadě dále drcena, aby bylo dosaženo potřebných frakcí recyklovaného betonu, 

který je nejčastěji používán jako recyklované kamenivo. V nejlepším případě je ještě vytříděné 

a podrcené kamenivo dále čištěno a jsou z něj odstraňovány lehké nečistoty, nesoudržná malta 

apod. Upravený recyklovaný beton čeká na expedici a využití v novém betonu. 

V praxi chybějícím krokem, který by bylo vhodné zavést, je separace starého betonu 

dle jeho kvality nebo pevnosti na různé třídy (Silva, et al., 2014). Protože betony pro nosné 

konstrukce vyžadují mnohem vyšší pevnosti než betony pro podružné konstrukce, jsou obvykle 

složeny z mnohem kvalitnějších surovin. Oddělení a lepší využití starého betonu zohledňující 

kvalitu betonu by však zahrnovalo dokumentování původu, zkoušky prováděné na betonu 

neznámého původu a zvýšené nároky na kontrolu. Při zavedení třídění betonu dle kvality 

a původní pevnosti, by byl získán betonový recyklát vyšší kvality bez přidaných nákladů 

na další čištění a úpravu. 

V současnosti jsou vydávány studie věnující se problematice čištění a zlepšení kvality 

recyklovaného betonového kameniva. Ty však zvyšují náklady na výrobu. Song & Ryou (2014) 

ve své práci využívají hybridní metodu čištění kameniva. Hybridní čištění zahrnuje praní 
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kameniva, kterým jsou odstraněny lehké nečistoty, dále máčení ve slabé kyselině, které 

napomáhá odstranění malty ze zrn kameniva a zároveň snižuje obsah síranů a chloridů 

v kamenivu (Obr. 2.4). Recyklované jemné kamenivo po úpravě hybridním čištěním 

vykazovalo kvality přírodního kameniva. Pepe, et al. (2014) ve své práci navrhl autogenní 

postup čištění, pomocí kterého je dosaženo odstranění staré malty z povrchu zrn, čímž je 

zlepšena kvalita a snížena nasákavost recyklovaného kameniva. Úprava probíhá ve speciálním 

rotujícím bubnu, kde se vzájemnými kolizemi recyklátu z kameniva odstraňuje malta (Obr. 

2.5). 

 

Obr. 2.4: Schéma metody hybridního čištění (Song & Ryou, 2014). 

 

Obr. 2.5: Schéma metody autogenního čištění (Pepe, et al., 2014). 
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2.2 Využití recyklovaného kameniva z betonu v materiálech na bázi 
cementu 

V současnosti dochází k rozsáhlému výzkumu, který se zaměřuje nejen na způsob 

využití betonového recyklátu v cementových kompozitech, ale také na problematiku zpracování 

a úpravy betonového recyklátu. Nejvíce zkoumané je především využití hrubších frakcí 

(5 – 32 mm) recyklovaného betonu jako kameniva do betonu. Méně je pak zkoumáno využití 

jemné frakce (0 – 5 mm) recyklovaného betonu jako kameniva do betonu či malt.  Mezi státy, 

které se tomuto problému věnují nejvíce, patří především Portugalsko (Coelho & De Brito, 

2013), Španělsko (Barbudo, et al., 2012), Čína (Xiao, et al., 2012) Brazílie (Toledo Filho, et 

al., 2013) a také Česká republika (Pavlů, et al., 2019a). V rámci společného výzkumu 

představila společnost Skanska a.s. a Skanska Transbeton s r.o. ve spolupráci s ERC-TECH a.s. 

produkt Rebetong – beton, ve kterém je při použití vhodných příměsí využito až 100 % 

recyklovaného kameniva (Skanska a.s., 2019). Základem výzkumu byl patent firmy Sebor 

s.r.o., (2019). 

V této kapitole se zaměřím na vliv různých faktorů ovlivňujících fyzikální 

a mechanické vlastnosti betonu a malt s recyklovaným betonovým kamenivem. Trvanlivost 

betonu s recyklovaným kamenivem je obvykle ověřována zkouškami zjišťujícími permeabilitu, 

penetraci chloridů a stupeň karbonatace. 

Vliv složení recyklátu a kvality kameniva 

Jak už bylo naznačeno v předcházejících kapitolách, recyklované kamenivo z betonu 

se může výrazně lišit v kvalitě a mechanicko-fyzikálních vlastnostech. Rodrigues, et al. (2013) 

ve své práci zkoumal fyzikální, chemické a mineralogické složení recyklovaného betonu 

získaného ze 7 různých recyklačních zařízení v Portugalsku. Zjistil, že složení, a tím pádem 

i vlastnosti materiálu, silně závisí na geografické poloze recyklačního zařízení. Protože 

do zařízení se přiváží materiál z blízkého okolí, je recyklovaný beton silně ovlivněn typem 

výstavby v konkrétní oblasti. Zároveň zjistil, že složení je závislé na geologických podmínkách 

v okolí, protože ty se promítají ve vlastnostech primárních materiálů, které starý beton obsahuje 

(především na použitém kamenivu). Všechny zkoumané vzorky byly vyhovující z hlediska 

obsahu síranů a chloridů. Ovšem žádný ze vzorků nevyhověl z hlediska obsahu lehkých částic, 

jelikož žádná z provozoven nedisponovala dostatečnou technologickou úrovní. 
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Prvořadou vlastností recyklovaného kameniva limitující použití v novém betonu je 

jeho pevnost v tlaku. Když je recyklované kamenivo vyrobeno z betonového odpadu s vysokým 

podílem nečistot, dochází ke snížení pevnosti v tlaku kameniva a tudíž i pevnosti v tlaku nového 

betonu. Agrela, et al., (2011) experimentálně zjistil limitní vlastnosti recyklovaného 

betonového kameniva. Vzhledem k požadovaným parametrům nového betonu definuje, 

že  recyklát použitý k výrobě recyklovaného kameniva do betonu pro nosné konstrukce by měl 

mít podíl starého betonu min. 90 hm. %. Recyklované kamenivo s více jak 30 hm. % cihel by 

mělo být používáno, z důvodu vyšší nasákavosti, pouze pro doplňkové konstrukce. Zároveň by 

recyklované kamenivo nemělo obsahovat více jak 1,5 % sádry, protože způsobuje vysoký obsah 

síranů v novém betonu. Obdobné závěry jsou uvedeny v dalších studiích a potvrzují využití 

nižších tříd recyklovaného kameniva s vysokým obsahem jiných materiálů než betonu pouze 

pro doplňkové konstrukce (Kou, et al., 2012; Pedro, et al., 2014). Některé další články navíc 

doporučují omezení použití betonu s recyklovaným kamenivem na prostory s nízkým vlivem 

prostředí XC1 a XC2 (Hoffmann, et al., 2012), (Evangelista & de Brito, 2010). Na druhou 

stranu by kamenivo vyšších tříd dosahovalo takových kvalit, kdyby ho bylo možné použít 

i na konstrukce v mořském prostředí (Wang, et al., 2013). 

Vliv množství recyklovaného kameniva, vlhkosti a vodního součinitele 

Mechanismus porušení běžného betonu s přírodním kamenivem závisí na vodním 

součiniteli (v/c). Vyšší vodní součinitel zvyšuje porozitu přechodové zóny mezi kamenivem 

a cementovou maltou. Protože přírodní kamenivo má obvykle lepší vlastnosti než cementová 

pasta, dochází v běžném betonu nejčastěji k porušení v oblasti přechodové zóny. V případě 

vysokopevnostního betonu již není slabým místem cementová pasta a mechanické vlastnosti 

betonu jsou závislé na kamenivu (Aïtcin, 2005). Chování betonu s recyklovaným kamenivem 

nespadá do jedné ani druhé oblasti a k jeho porušení tak může dojít v přechodové zóně 

i v kamenivu. 

Jak již bylo zmíněno, recyklované kamenivo má vyšší nasákavost než kamenivo 

přírodní. Proto s vyšším množstvím recyklovaného kameniva rostou i požadavky na množství 

záměsové vody (Chen, 2013). V případě, že je kamenivo vlhké, je množství záměsové vody 

nižší (Mefteh, et al., 2013). Z hlediska návrhu směsi jsou proto nejzásadnější tři vzájemně 

související vlivy: 
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• množství recyklovaného kameniva, 

• vlhkost recyklovaného kameniva, 

• vodní součinitel (v/c). 

Vyšší množství recyklovaného kameniva a s tím související vyšší v/c negativně 

ovlivňují mechanické vlastnosti jako jsou pevnost v tlaku, pevnost v příčném tahu, pevnost 

v tahu za ohybu, modulu pružnosti a také trvanlivost. Použití kameniva nasyceného vodou vede 

ke snížení v/c, ale z hlediska dosažených vlastností nového betonu není tak efektivní, protože 

voda je v průběhu míchání obsažena v kamenivu a nemá vliv na zpracovatelnost směsi (Cuenca-

Moyano, et al., 2014). Jako vhodnější řešení se jeví použití suchého kameniva a v/c navýšeného 

o množství vody, kterou kamenivo nasaje (obvykle za 10 minut). Záměsová voda, kterou 

kamenivo později nasaje, je tedy k dispozici při míchání a zpracování směsi. Oproti betonu 

s vlhkým kamenivem nedochází k tak výraznému zhoršení mechanických vlastností (Zhao, et 

al., 2015) a trvanlivosti (Vázquez, et al., 2014). 

V prováděných studiích se k náhradě přírodního kameniva přistupuje dvěma způsoby. 

Prvním je sledování vlivu rostoucího množství recyklovaného kameniva a definování hranice, 

kdy dochází k zachování či pouze minimálnímu zhoršení mechanických charakteristik oproti 

referenčním směsím s přírodním kamenivem. Při takových experimentech, ve kterých nejsou 

použity jiné přísady nebo příměsi a množství cementu je zachováno, se množství recyklovaného 

kameniva pohybuje mezi 10 – 30 hm. % z celkového množství kameniva. 

Druhým způsobem je stanovit pevné množství recyklovaného kameniva a poté hledat 

řešení, jak kompenzovat zhoršené vlastnosti v porovnání s referenční směsí. Nejjednodušším 

způsobem, jak lze kompenzovat zhoršené mechanicko-fyzikální vlastnosti způsobené 

recyklovaným kamenivem, je zvýšení dávky cementu (Vázquez, et al., 2014). Matar & El Dalati 

(2012) ve své práci dosáhli u betonu s 30 a 50 hm. % obsahem hrubého recyklovaného 

kameniva pevnosti v tlaku o 30 % vyšší než u betonu s přírodním kamenivem. Dosáhli toho 

přidáním 10 hm. % cementu a záměsové vody. Beltrán, et al. (2014) dosáhl u betonu 

obsahujícího 100 % hrubého recyklovaného kameniva stejných mechanických parametrů jako 

u betonu s přírodním kamenivem přidáním 12 hm. % cementu. Trvanlivost betonu 

s recyklovaným kamenivem definovaná permeabilitou, penetrací chloridů a stupněm 

karbonatace však byla i přes zvýšené množství cementu o něco horší než u referenčního betonu. 
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Vliv ošetřování betonu s recyklovaným kamenivem 

Ošetřování betonu s recyklovaným kamenivem je věnováno několik studií. U vzorků 

recyklovaného betonu, které byly uloženy ve venkovním prostředí a v laboratorním prostředí 

s kontrolovanou teplotou a relativní vlhkostí, bylo zjištěno, že mechanické vlastnosti 

a trvanlivost jsou ovlivněny výrazněji než u běžného betonu (Fonseca, et al., 2011; López 

Gayarre, et al., 2014). Kou & Poon (2013) ve své dlouhodobé (10 let) studii recyklovaného 

betonu sledovali vývoj mechanických vlastností a trvanlivost. Ve studii zkoumali vzorky 

ošetřované v kontrolovaném laboratorním prostředí a ve vodě. Obdobně jako u běžného betonu 

měly vzorky uložené ve vodě lepší mechanické vlastnosti a trvanlivost. Kvůli horším 

vlastnostem recyklovaného kameniva lze konstatovat, že ošetřování recyklovaného betonu se 

blížilo spíše ošetřování vysokopevnostních betonů než betonů běžných pevností. Z důvodu 

vyšší porozity a nasákavosti recyklovaného kameniva je vhodné začít s ošetřováním již několik 

hodin po uložení do forem. 

Vliv p řísad a příměsí 

Další krokem vedoucím ke zlepšení charakteristik betonu z recyklovaného kameniva 

na úroveň betonu s přírodním kamenivem je použití přísad a příměsí. Vzhledem k závislosti v/c 

a mechanických parametrů je u betonu a malty s recyklovaným kamenivem nejdůležitější 

použití superplastifikátorů (SP). Superplastifikátory v recyklovaných betonech zlepšují 

zpracovatelnost, čímž dovolují snížení v/c a zlepšení mechanických vlastností jako u běžného 

betonu (Cartuxo, et al., 2015). Množstvím SP lze bez dalšího zvyšování v/c účinně zlepšit 

vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu se 100% obsahem recyklovaného kameniva na úroveň 

betonu s přírodním kamenivem bez SP (Matias, et al., 2013; Barbudo, et al., 2013). Domingo-

Cabo, et al. (2009) za použití SP a kvalitního recyklovaného kameniva vytvořil beton se 

100 hm. % hrubého recyklovaného kameniva, který dosáhl pevnosti v tlaku 54 MPa, což bylo 

o 20 % více než u referenčního betonu bez SP. Ze zkoumaných charakteristik byl nižší pouze 

modul pružnosti, který dosahoval 31 GPa a smrštění, které bylo vyšší asi o 15 %. Podobných 

výsledků dosáhl ve svém výzkumu Soares, et al. (2014), jehož beton se 100 hm. % hrubého 

recyklovaného kameniva měl zhruba o 40 % lepší pevnost v tlaku než referenční beton bez SP. 

Průměrná pevnost v tlaku, díky kvalitnímu recyklovanému kamenivu a dávce SP na bázi 
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polykarboxilátů, přesahovala 70 MPa. Díky vysoké objemové hmotnosti a nízké porozitě měl 

recyklovaný beton výrazně zlepšenou trvanlivost. Obdobné úspěchy měl i Pereira, et al. (2012a; 

2012b) u betonu se 100% obsahem jemného recyklovaného kameniva. 

Další skupinou materiálů přidávaných do betonů s recyklovaným kamenivem jsou 

minerální příměsi částečně nahrazující cement. Jen některé tyto příměsi kompenzují zhoršení 

mechanických vlastností a trvanlivosti betonu způsobeného vlivem použití recyklovaného 

kameniva. Ke zlepšení parametrů betonu s recyklovaným kamenivem na úroveň betonu 

s přírodním kamenivem se jako vhodné jeví využití křemičitých úletů (10 hm. %) (Çakir, 2014), 

metakaolinu (15 hm. %) (Kou, et al., 2011) a nanosiliky (3 hm. %) (Mukharjee & Barai, 2014). 

Využití vysokopecní granulované strusky a popílku (Limbachiya, et al., 2012) se příliš 

neosvědčilo. Použité přísady se ve většině případů podílely na zlepšení trvanlivosti (Anastasiou, 

et al., 2014) a v některých případech i smrštění (Kou, et al., 2011). Zároveň ale docházelo 

k výraznému zhoršení mechanických vlastností recyklovaného betonu (Çakir, 2014). Přísady 

byly často používány v kombinaci s plastifikátory a SP. 

Vliv úpravy kameniva 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, recyklované kamenivo má oproti 

přírodnímu kamenivu několik nevýhod. Ty plynou především z obsahu betonu v demoličním 

odpadu, z kvality původního kameniva a z množství lehkých nečistot. Další vlastností, 

která výrazně ovlivňuje kvalitu čerstvého i ztvrdlého betonu, je vyšší nasákavost v porovnání 

s přírodním kamenivem. Hlavní příčinou vyšší nasákavosti je cementová malta obsažená 

v kamenivu. V předešlých kapitolách byla též naznačena snaha maltu odstranit v průběhu 

drcení a čištění. Avšak i s použitím nových experimentálních postupů není úspěch stoprocentní. 

Existují technologické postupy, které mají negativní vliv nasákavosti eliminovat (Kapitola 2.1). 

Z toho důvodu někteří autoři věnující se využití recyklovaného kameniva navrhují postupy, 

které vlastnosti kameniva upravují. Kou & Poon (2010) ve své práci navrhli metodu impregnace 

kameniva. Impregnace probíhala v 10% vodním roztoku polyvinyl alkoholu po dobu 24 hodin. 

Bez dalších příměsí a přísad bylo při 100% náhradě hrubého recyklovaného kameniva dosaženo 

pevnosti v tlaku srovnatelné s referenční směsí. Pevnost v příčném tahu byla po 90 dnech 

dokonce vyšší. Nasákavost byla po úpravě snížena o 15 % a odolnost proti chloridům se zvýšila 

o 35 %. Li, et al. (2009) ve své studii upravovali kamenivo technikou obalením pucolánovou 
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moučkou. Obalování probíhalo v prvních krocích míchání směsi. Díky tomu se zlepšila 

zpracovatelnost a bylo dosaženo vyšší pevnosti díky kompaktnější přechodové zóně než v 

případě neupraveného recyklovaného kameniva. Zhao, et al. (2013) používali ke zlepšení 

vlastností recyklovaného betonu také metodu obalení kameniva. V tomto případě bylo 

kamenivo obalováno cementovou pastou. Tloušťka vrstvy byla ovlivňována v/c. Při tloušťce 

vrstvy 0,035 mm, která odpovídala pastě s v/c = 0,8 došlo ke zlepšení pevnosti vtlaku o 10 % 

v porovnání s recyklovaným betonem bez upraveného kameniva. Zároveň došlo k výraznému 

zlepšení odolnosti proti síranům. 

Shrnutí 

Na základě předchozích kapitol lze shrnout, že beton s recyklovaným kamenivem, 

ať už hrubým, jemným nebo kombinací obou frakcí, může i při 100 % obsahu recyklovaného 

kameniva dosáhnout stejných vlastností jako beton s přírodním kamenivem, někdy dokonce 

vyšších. Nejdůležitější je správná separace, zpracování a čištění, které vede k získání 

kvalitnějšího kameniva. Dalším důležitým faktorem je správná kombinace přísad a příměsí. 

V případě, že nejsou použity žádné přísady a příměsi, je doporučené použít recyklované 

kamenivo v množství do 30 hm. %. Nejdůležitější přísadou je SP snižující v/c (obvykle vyšší 

dávka než v běžných betonech), který ovlivňuje především mechanické vlastnosti a strukturu 

betonu. Dále se jeví jako vhodné použití minerálních příměsí, především křemičitého úletu, 

který se podílí na zlepšení trvanlivosti a částečně i mechanických vlastnostech. Při kombinaci 

kvalitního recyklovaného kameniva, SP a minerálních příměsí je možné vyrábět recyklovaný 

beton vysokých pevností (až 70 MPa) a dobré trvanlivosti určený na nosné konstrukce 

vystavené vlivům agresivního prostředí. Při využití kameniva nižší kvality v kombinaci se SP 

získáme beton horších vlastností, ale přesto dostatečných pro aplikace v doplňkových 

konstrukcích v oblastech s nižšími vlivy prostředí např. podlahy, příčky, podkladní betony, 

některé základové konstrukce a další. Vhodným návrhem a aplikací betonu s recyklovaným 

kamenivem je proto možné spotřebovat relativně velké množství demoličního odpadu, 

což podporuje koncept udržitelné výstavby. Možný nárůst ceny související s úpravami 

kameniva, transportem a využitím vyššího množství přísad do betonových směsí je 

kompenzován minimalizováním dopadů na životní prostředí a šetřením přírodních zdrojů. 
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3 Využití velmi jemné frakce betonového 
recyklátu 
Kompletní recyklaci betonu brání jeden zásadní problém. Konkrétně jde 

o znovupoužití velmi jemné frakce (< 1 mm). Hrubší frakce lze zpracovat ve formě 

recyklovaného kameniva (Kapitola 2.2), ale v případě velmi jemné frakce recyklovaného 

betonu (moučky) doposud neexistuje ideální řešení, které by umožnilo její využití v širším 

měřítku. Zpracování této velmi jemné frakce sebou nese mnoho komplikací a úskalí a často 

bohužel i další finanční náklady. Dokud nebude tento problém vyřešen, nelze mluvit o vyřešení 

otázky kompletní recyklace betonu. 

Beton je tvořen z 65 – 70 % hrubým a jemným kamenivem, zbytek je tvořen 

cementovou pastou (Poon, et al., 2004). Jemná frakce betonu vznikající při recyklaci betonu je 

tvořena z velké části právě cementovou pastou. Poměr cementové pasty a jemné frakce 

kameniva je ovlivněn především technologií recyklace. Jak už bylo řečeno, cementová pasta je 

příčinou vyšší nasákavosti recyklovaného kameniva, a proto sama o sobě není příliš vhodná na 

toto využití. Avšak při použití dalších úprav, jako je drcení či mletí, dojde k rozbití cementové 

pasty na menší zrna, což vede k výraznému snížení její nasákavosti. Proces úpravy této jemné 

frakce recyklovaného betonu, který by vedl k její implementaci, zcela závisí na plnění úlohy 

konkrétního materiálu a může se značně měnit. Proto je vhodné se zaměřit na jednotlivé 

způsoby využití recyklované betonové moučky a s nimi související úpravy. V následujících 

kapitolách se budu věnovat dosud zkoumaným způsobům využití moučky vznikající 

při recyklaci betonu. 

3.1 Termálně aktivovaná náhrada pojiva 

Již na přelomu tisíciletí vznikala myšlenka kompletní recyklace starého betonu. Co se 

týče zpracování velmi jemné frakce, šlo o metodu zahrnující nové slínování skrze běžný proces 

výpalu slínku portlandského cementu v rotační peci (Tomosawa & Noguchi, 1996; Costes, et 

al., 2007). Proces výpalu však vyžaduje vysoké množství energie a produkuje množství CO2, 

i když menší než v případě výpalu cementového slínku.  

Tepelným ošetřením může být zhydratovaná cementová pasta znovu dehydratována. 

Shui, et al. (2008) zkoumal dehydratovanou cementovou pastu. Zjistil, že ztvrdlá cementová 
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pasta ošetřená při 500 °C je složená především z dehydrovaného C-S-H gelu, CaO, částečně 

také z Ca(OH)2 (portlandit, CH) a z nezkrystalizované dehydratované pasty. Po smísení s vodou 

došlo ke znovuobnovení hydratačních produktů C-S-H gelu, ettringitu (AFt) a Ca(OH)2. Shui, 

et al. (2008; 2009; 2011) prokázal, že dehydratovaná cementová pasta dokáže při kontaktu 

s vodou znovu vytvářet původní hydratační produkty. Ukázalo se, že mechanické vlastnosti 

rehydratované cementové pasty závisí především na teplotě, při které probíhá dehydratace. Dále 

také objevil, že dehydratovaná cementová pasta má po smíchání s popílkem aktivační efekt 

(Shui, et al., 2011). CaO vytvořené dekompozicí Ca(OH)2 a CaCO3 reaguje s vodou a znovu 

vytváří Ca(OH)2 a C-S-H gel. Rehydratační proces je velmi podobný hydrataci portlandského 

cementu. Navíc u nezhydratovaných cementových zrn, která byla obsažena v cementové pastě 

již před teplotním ošetřením, docházelo po kontaktu s vodou k nové hydrataci. V další práci se 

zaměřuje na použití dehydratované cementové pasty s popílkem, kde uvádí ideální teplotu 

ošetření recyklované betonové moučky 700 °C (Shui, et al., 2014). Autor zároveň došel 

k závěru, že rostoucí obsah popílku má negativní vliv na mechanické vlastnosti. Vysvětluje to 

tím, že tepelně upravená recyklovaná moučka vytváří hydratační produkty podobné C2S 

(dikalciumsilikát, belit), přičemž popílek reaguje především s C3S (trikalcisusilikát, alit) a 

zároveň reakci C2S potlačuje. 

Florea, et al. (2014) ve své práci zkoumá vliv dehydratace při různé teplotě a možnost 

aplikace v maltách.  Dospěla k závěru, že velmi jemná frakce recyklovaného betonu ošetřená 

při 800 °C může být použita jako náhrada 20 hm. % portlandského cementu CEM I 42,5 

v maltách bez významné ztráty pevnosti. Ukázalo se, že z hlediska mechanických vlastností, 

byla náhrada cementu recyklovaným betonem ošetřeným při 800 °C ekvivalentem k náhradě 

popílkem. Jemná frakce recyklovaného betonu ošetřená při 500 °C nebyla tak efektivní 

a při náhradě 20 hm. % cementu docházelo k výrazným poklesům pevnosti malty. Velmi jemná 

frakce recyklovaného betonu ošetřovaná jak při 500 °C, tak při 800 °C vykazovala aktivační 

efekt i při kombinaci s mletou granulovanou struskou. Při náhradě 10 hm. % směsného cementu 

(obsahujícího 70 hm. % strusky) tepelně ošetřeným betonovým práškem, došlo ke zvýšení 

pevnosti malty po 28 dnech o 15 a 20 %. Tento nárůst byl pravděpodobně způsoben vyšším 

obsahem vápna. Většina vzorků obsahujících recyklovanou betonovou moučku měla vyšší 

pevnost v tlaku, než jaká odpovídala obsahu cementu. Zmíněný fakt naznačuje, že obsah 

recyklované betonové moučky přispívá také ke zlepšení mechanických vlastností. Zlepšení 

mechanických vlastností může být zapříčiněno tepelným ošetřením recyklované betonové 
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moučky, ale zároveň i její funkcí jako filleru a stejně tak poskytnutím nukleační plochy pro 

hydrataci cementu. 

Kalinowska-Wichrowska (2018) využívá laboratorně připravenou recyklovanou 

moučku z cementové pasty ošetřovanou po dobu 60 min při teplotě 400, 650 a 800 °C. Jako 

nejvhodnější teplotu udává 650 °C, při které je dosaženo pucolánových vlastností recyklované 

moučky. Malta s 25 hm. % náhradou cementu tepelně upravenou recyklovanou moučkou 

z cementové pasty dosáhla o 10 % vyšší pevnosti v tlaku než referenční malta. Dále uvádí, 

že při úpravě do teploty 500 °C materiál obsahuje velké množství nerozloženého Ca(OH)2. 

Při úpravě nad 750 °C se opět mění CaCO3 na CO2 a neaktivní CaO. Na tuto práci pak navazuje 

a navrhuje proces úpravy starého betonu pro využití 100 % recyklovaného kameniva a dále 

doplňuje další mechanicko-fyzikální vlastnosti malty s 25 hm. % náhradou cementu tepelně 

upravenou recyklovanou moučkou z cementové pasty (Kalinowska-Wichrowska, et al., 2020). 

Proces úpravy kameniva si dokonce nechala patentovat. Betonová směs se 100% náhradou 

kameniva a využitím 25 hm. %  tepelně upravené moučky jako náhrady cementu v této práci 

bohužel není vytvořena. 

Pawluczuk (2018) využívá ošetření při 700 °C. Při takové teplotě dochází 

k dehydrataci CaOH2 a získání hydratačních vlastností. Oproti předchozím pracím maltovou 

směs upravil přidáním superplastifikátoru a porovnal ji s obdobnou směsí, kde byl místo tepelně 

upravené recyklované moučky použit popílek. Při náhradě 20 hm. % cementu tepelně 

upravenou recyklovanou betonovou moučkou dosáhl stejných vlastností jako při použití 

popílku. Při náhradě 20 hm. % cementu recyklovanou betonovou moučkou a použití 1 hm. % 

superplastfikátoru dosáhl 20% nárůstu pevnosti v tlaku oproti referenční maltové směsi 

s 0,5 hm. % superplastifikátoru. 

3.2 Součást směsi pro výrobu cementu 

Obdobou myšlenky tepelně upravené recyklované betonové moučky je její využití 

jako částečné náhrady přírodních surovin ve směsi pro výrobu cementu. Ale stejně jako 

v předchozím případě se jedná o proces, ve kterém dochází k dalším nákladům na výpal 

a zatížení životního prostředí. Ovšem obdobně jako v předchozím případě dochází alespoň 

k úspoře přírodních zdrojů. 
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Schoon, et al. (2012) se věnuje využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu jako 

alternativního materiálu pro výrobu portlandského slínku. Ve své práci zkoušel vzorky 

recyklované betonové moučky z různých recyklačních zařízení, aby zahrnul také vliv výroby 

a vliv zdroje starého betonu na výsledný produkt. Výsledky této práce ukazují, že při použití 

recyklované betonové moučky nedošlo k zásadním změnám mineralogie finálního slínku. 

Studie ukázaly, že je možné využít recyklovanou betonovou moučku jako alternativu za běžné 

suroviny, primárně za zdroje SiO2 a v některých případech, díky vysokému obsahu CaO, také 

za vápenec. V každém případě je nejzásadnější přizpůsobení homogenizační fáze konkrétnímu 

chemickému složení recyklované betonové moučky. Způsob, jakým bude recyklovaný materiál 

vyráběn, přímo ovlivní rychlost produkce, velikost částic i chemické složení cementu. 

Z environmentálního hlediska dochází v průběhu dehydratačního procesu ke spotřebě další 

energie. Na druhou stranu se nepatrně sníží emise CO2 a energetické nároky nutné 

na dekarbonataci recyklované betonové moučky v porovnání s vápencem (Schoon, et al., 2015). 

Gastaldi, et al. (2015) se vzhledem k potenciálu recyklované betonové moučky 

a poznatkům nasbíraným předchozími autory rozhodl vyrobit cementový slínek pouze 

z recyklované betonové moučky v kombinaci s vápencem a krystalickou břidlicí. Došel 

k závěru, že mineralogické složení a následná absence C3S brání samostatnému použití 

recyklované betonové moučky. Je to způsobeno nevhodným poměrem CaO a SiO2, 

který limituje množství recyklované betonové moučky použité při výrobě cementu. 

Recyklovaná betonová moučka je díky složení (vysoký obsah SiO2) vhodná spíše jako náhrada 

přírodních písků používaných při výrobě cementu. Proto směs pro výrobu slínku obsahovala 

20 a 40 hm. % recyklované betonové moučky. Při vyšších množstvích se již o produktu nedá 

mluvit jako o portlandském slínku, ale pouze jako o doplňkovém cementovém materiálu. 

Kwon, et al. (2015) potvrdil použití recyklované betonové moučky jako suroviny 

při výrobě cementu. Avšak, podobně jako Gastaldi, et al. (2015), z důvodu produkce kvalitního 

slínku limituje množství recyklované betonové moučky v surovinové směsi na 30 hm. %. 

Magrla, et al. (2017) ve své práci pro výrobu belitického cementu využívá 

recyklovanou betonovou moučku s vápencem v poměru 1:2,25 a v druhé fázi výpalu ji 

modifikuje 2% K2CO3 pro zvýšení reaktivity. Belitický cement se mu podařilo vyrobit, 

ale urychlení hydratace neproběhlo. Avšak předpokládá, že úpravou dávkování K2CO3 a jeho 

přidáním do základní směsi by již mělo dojít ke zlepšení reaktivity belitu. 
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3.3 Alkalicky aktivovaná pojiva 

Ahmari, et al. (2012) ve své práci využívá recyklovanou betonovou moučku jako filler 

a společně s popílkem jako pojivo na bázi geopolymeru. Cementová pasta obsažená v moučce 

funguje jako zdroj křemíku a vápníku a přispívá ke zlepšení vazby mezi kamenivem a novým 

pojivem. Přidání recyklované betonové moučky zvyšuje tlakovou pevnost geopolymeru. 

Ve zmíněné práci bylo při použití 50 hm. % recyklované betonové moučky dosaženo pevnosti 

v tlaku necelých 35 MPa. Geopolymer vzniklý kombinací recyklované betonové moučky 

a popílku má podobu poly-sialate-disiloxu, a proto tvoří pevnější vazby než geopolymer 

vytvořený ze samotného popílku. 

Robayo-Salazar, et al. (2017) využívá různý stavební odpad pro výrobu alkalicky 

aktivovaného pojiva. Mimo recyklovaného betonu využívá i cihelný odpad a odpadní sklo. 

Při použití recyklované betonové moučky aktivované roztokem NaOH a vodního skla při 

teplotě 25 °C dosáhl pevnosti v tlaku 25 MPa a při přidání 30 hm. % portlandského cementu 

35 MPa. Ve své práci dokonce navrhl směsi pro výrobu jednotlivých stavebních prvků 

(tvárnice, dlažební kostky a střešní tašky) tak, aby splnili požadavky norem pro reálné použití. 

3.4 Funkce mikroplniva a částečná náhrada cementu 

Jak už bylo zmíněno, stará cementová pasta obsahuje množství zrn, která ještě nejsou 

zhydratována. Pomocí mletí nebo dalších úprav by tato zrna mohla být odhalena a mohla by 

tudíž i znovu reagovat. Díky tomu by bylo možné využít velmi jemnou frakci recyklovaného 

betonu jako částečnou náhradu běžného cementu. 

Mletím upravená betonová moučka by navíc mohla plnit funkci mikroplniva, 

které zlepšuje vlastnosti betonové směsi tím, že vytlačuje nadbytečnou vodu mezi zrny cementu 

a kameniva a tvoří hutnější strukturu. Proto je v literatuře běžně uváděno, že zrna mikroplniva  

by měla být menší než zrna cementu a v ideálním případě by měla mít kulový tvar (Aïtcin, 

2005). Zároveň se v dnešní době najdou i práce, které podrobněji zkoumají vliv a mechanismus 

fungování mikroplniva v cementových kompozitech a dokazují, že tato problematika je 

mnohem komplikovanější a otvírá tak nové možnosti (Berodier & Scrivener, 2014). I když 

studií, které se věnují využití velmi jemné frakce betonu jako mikroplniva, je velmi málo nebo 

tento aspekt řeší velmi povrchně, je vhodné se vzhledem k novým poznatkům zaměřit i na tuto 

přidanou hodnotu. V případě vytřídění nejjemnějších frakcí recyklované betonové moučky 
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odchytem prachových částí při drcení betonu nebo pomletím recyklované betonové moučky by 

mohlo dojít k získání vhodné suroviny, která by mohla doplnit stávající sortiment mikroplniv. 

Liu, et al. (2014) svou práci věnuje zkoumání pucolánových vlastností hybridní 

moučky složené z betonového a cihelného demoličního odpadu. Moučka je tvořena prachovými 

částicemi produkovanými recyklační linkou (50 % cihla a 50 % beton). Na základě rozboru 

mikrostruktury a chemického složení zjistil, že tento hybridní prášek výrazně ovlivňuje 

mikrostrukturu cementové pasty. Nejvíce se však na pucolánové aktivitě podílejí cihelná zrna. 

Malta s 30 hm. % náhradou cementu dosáhla o 43 % vyšší pevnosti v tlaku než referenční malta. 

Na závěr konstatuje, že při vhodném poměru cihelné a betonové fáze (ideálně 70/30) 

a při vhodném dávkování (okolo 30 hm. %) je možné využít tento hybridní prach jako 

částečnou náhradu cementu v betonu a dosáhnout výrazně vyšších pevností než u referenční 

směsi. 

Ve světě se této problematice věnují například Kim & Choi (2012), kteří zkoumali 

vlastnosti cementové pasty a malty s částečnou náhradou cementu recyklovanou betonovou 

moučkou. Používali dva typy recyklované betonové moučky ze stejného zdroje, ale s rozdílnou 

zrnitostí. Zjistili, že recyklovaná betonová moučka má v porovnání s cementem vyšší množství 

SiO2 a výrazně vyšší obsah CaO. Dále sledovali zhoršení zpracovatelnosti v závislosti 

na rostoucím množství recyklované moučky. Hydratace byla oddálena v závislosti na množství 

moučky až o 2 hodiny. Tuhnutí začalo později u pasty s hrubší moučkou. U malty došlo 

při náhradě 45 hm. % cementu k poklesu pevnosti v tlaku o 73 a 64 % (pro hrubší a jemnější 

moučku) a nasákavost se zvětšila o 70 %. Z výrazného poklesu pevnosti v tlaku usoudili, 

že recyklovaná betonová moučka je inertní a navrhují omezit použití náhrady cementu 

do 15 hm. %. 

Ma & Wang (2013) zkoumají využití laboratorně připravené recyklované moučky 

z cementové malty staré 3 měsíce. Na základě analýzy chemického složení zaznamenali malé 

množství C2S, ale předpokládají, že tak malé množství by nemělo mít relevantní vliv 

na sledované vlastnosti. Pro přípravu nové malty s částečnou náhradou cementu využívali 

portlandský směsný cement s obsahem křemičitého popílku. Oproti jiným autorům 

zaznamenali zlepšení zpracovatelnosti za přítomnosti moučky. Zjistili, že rostoucí množství 

recyklované betonové moučky nemá vliv na počátek a konec tuhnutí ani při náhradě 40 hm. % 

cementu. Rostoucí množství recyklované betonové moučky v maltě mělo ovšem výrazný vliv 

na pokles pevnosti v tlaku i  tahu za ohybu.  Při maximální náhradě 40 hm. % zaznamenali 
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pokles pevnosti v tlaku o cca 25 % a pevnosti v tahu za ohybu o cca 40 %. Doporučují využití 

náhrady cementu do 20 hm. %, protože pak dochází pouze k minimálnímu (4 %) snížení 

pevnosti v tlaku. 

Kim, et al., 2014 ve své práci sleduje vlastnosti recyklované betonové moučky 

a možnosti jejího použití jako alternativního pojiva. Na základě zkoumání moučky zjistil, 

že je z 65 – 70 % tvořena zbytky kameniva a zbytek tvoří cementová matrice. Na základě 

sledování chemického složení předpokládá drobné reaktivní vlastnosti. Avšak z hlediska 

vývinu hydratačního tepla konstatuje, že v porovnání s cementem, je reaktivita téměř nulová. 

Při 100% náhradě cementu ani nebylo možné zjistit počátek a konec tuhnutí. Pevnost v tlaku 

vzorků se 100% náhradou cementu dosahovala pouze 1% pevnosti v tlaku referenční 

cementové pasty. 

Oksri-Nelfia, et al. (2016) využívá recyklovanou betonovou moučku z 5 let starého 

betonu, který obsahoval kamenivo z vápence. Zkoumá možnosti použití moučky jako částečné 

náhrady cementu a mikroplniva v cementové maltě. Dle chemické analýzy a snímků ze SEM  

bylo dopočítáno, že recyklovaná betonová moučka obsahuje cca 2 % nezhydratovaného slínku. 

Rostoucí množství recyklované betonové moučky v čerstvé maltové směsi mělo negativní vliv 

na zpracovatelnost. Na základě kalorimetrického měření bylo zjištěno, že přidání recyklované 

betonové moučky urychlilo hydratační proces. Autorka toto zrychlení přisuzuje tomu, 

že jemnější moučka (v porovnání s cementem) funguje jako mikroplnivo a poukazuje na nové 

poznatky fungování mikroplniv v cementových kompozitech (Berodier & Scrivener, 2014). 

Z hlediska produkce celkového tepla v průběhu měření hydratace vztaženého na 1 g cementu 

zjistila drobný nárůst vývinu hydratačního tepla, který přisuzuje kombinaci vlivu mikroplniva 

a přítomnosti nezhydratovaného slínku. Při zjišťování pevnosti v tlaku lze potvrdit pokles 

pevnosti s rostoucím množstvím recyklované betonové moučky. Pokles pevnosti v tlaku ovšem 

není lineární k množství moučky. Při 25% náhradě cementu došlo po 28 dnech k poklesu 

o 17 %, ovšem při 75% náhradě byl pokles téměř 92 %. Pokles pevnosti v tlaku je nepatrně 

větší při dlouhodobých pevnostech (90 dní). Z hlediska minimalizace poklesu pevnosti 

a zhodnocení koeficientu reaktivity uvádí jako nejefektivnější využití 25% náhrady cementu 

recyklovanou betonovou moučkou. 

Bordy, et al. (2017) zkoumá vliv možnosti využití nezhydratovaných slínků ve starém 

cementu jako částečné náhrady cementu v maltě a působení recyklované moučky jako 

mikroplniva. Recyklovanou cementovou moučku si vyrobil laboratorně ze vzorků cementové 
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pasty z CEM I 52,5 staré 90 dní, aby eliminoval vliv různých nečistot v recyklovaném betonu. 

Na základě termogravimetrické analýzy došel k závěru (výpočtem), že recyklovaná cementová 

moučka obsahuje cca 23 % nezhydratovaných slínků. A protože zrnitost recyklované moučky 

je obdobná jako zrnitost cementu, vylučuje možnost jejího působení jako mikroplniva. 

Ze zkoušek na vzorcích cementové malty s různým obsahem recyklované cementové moučky 

dochází k závěru, že rostoucí množství moučky v maltě má za důsledek zvýšení porozity, která 

má přímý vliv na pokles pevnosti v tlaku a snížení trvanlivosti i přes přítomnost vysokého 

množství nezhydratovaných slínků. Na druhou stranu i při 100% náhradě cementu 

recyklovanou moučkou malta vykazovala pevnost po 90 dnech 7,29 MPa, což je v porovnání 

s obdobnými náhradami u jiných autorů relativně vysoká hodnota (z důvodu vysokého obsahu 

nezhydratovaných slínků). Přes veškerá zjištění je tato práce spíše teoretická a pro aplikaci 

v praxi nereálná z důvodu výroby recyklované moučky z cementové pasty. Moučka získaná 

běžnými postupy z betonového odpadu je totiž přibližně z 60 – 70 % tvořena zbytky kameniva. 

Quan & Kasami (2018) zkoumají hydratační schopnosti recyklované betonové 

moučky z různých zdrojů v samozhutnitelném betonu. Zhoršenou zpracovatelnost směsi 

následně kompenzují použitím superplastifikátorů. Pro výrobu recyklované betonové moučky 

používají 2 druhy laboratorně vyrobeného betonu starého 6 měsíců s různým typem cementu. 

Další dva druhy recyklované betonové moučky jsou vyrobeny z 30 let starého betonu 

pocházejícího z demolice. Původní beton se lišil použitým cementem a zrnitostí. Recyklovaná 

betonová moučka byla v tomto případě získávána jako vedlejší produkt při čištění 

recyklovaného kameniva. Je nutné zmínit, že proces čištění kameniva probíhá při teplotě 

300 °C. Avšak dle článků z kapitoly 3.1 je zřejmé, že při teplotě do 300 °C a krátké době drcení 

nedochází v podstatě k žádné aktivaci moučky. Při 25 a 30% náhradě cementu recyklovanou 

betonovou moučkou a 2 % SP bylo dosaženo menší pórovitosti, vyššího modulu pružnosti 

až o 10 % a vyšší pevnosti v tlaku až o 40 % v porovnání s referenčním betonem 

bez plastifikátoru. Došlo také k 30% nárůstu pevnosti v tahu za ohybu. Jediným zhoršeným 

parametrem bylo smrštění. Zlepšení mechanických vlastností však autoři dále nevysvětlili. 

V ČR se této problematice věnují například Lidmila, et al. (2014), Šeps & Lidmila, 

(2013) a Lidmila & Šeps (2013), kteří ve svých pracích využívají velmi jemnou frakci 

recyklovaného betonu ze starých železničních pražců. Ukázali, že díky pomletí lze dosáhnout 

reaktivních vlastností betonového recyklátu způsobených pravděpodobně odhalením 

nezhydratovaných zrn. Vzhledem k tomu, že reaktivita je díky malému obsahu 
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nezhydratovaných zrn nízká, je možné tento materiál ve větším množství využít například pro 

zpevnění podkladních vrstev zemin železničních staveb (Šeps, et al., 2014). V malém množství 

je možné jeho využití i v cementových kompozitních materiálech a mimo náhrady cementu ho 

lze využít i jako mikroplnivo. 

Šeps & Broukalová (2014) dále na předchozí práci navázali zkoumáním vlivu 

rostoucího množství cementové náhrady na mechanické vlastnosti cementové pasty. Obdobně 

jako ostatní autoři zjistili zvýšení pórovitosti a spolu s tím i pokles pevnosti v tlaku. Pokles 

pevnosti v tlaku byl téměř lineární s rostoucím množstvím recyklované betonové moučky. 

Naopak pevnost vzorků v tahu za ohybu se za přítomnosti recyklované betonové moučky 

zvětšila. Pevnost v tahu za ohybu vzorků s náhradou  20 hm. % cementu  se oproti referenční 

směsi téměř zdvojnásobila. Z hlediska poklesu pevnosti v tlaku a malému obsahu 

nezhydratovaného slínku v moučce konstatují, že recyklovaná betonová moučka plní 

především roli mikroplniva. Z hlediska minimalizace poklesu pevnosti v tlaku doporučují 

náhradu cementu omezit do 30 hm. %. 

Pavlů, et al. (2016b) se zabývá využitím recyklované betonové moučky jako částečné 

náhrady pojiva v cementové maltě. Vzhledem ke znalosti závislosti poklesu pevnosti v tlaku 

a rostoucího obsahu moučky zkoumala směsi s maximální náhradou cementu do 15 hm. %. 

U všech směsí pozorovala zhoršení zpracovatelnosti a při 15% náhradě bylo zřejmé i drobné 

oddálení počátku tuhnutí. Při takto malé náhradě cementu byly pevnost v tlaku, pevnost v tahu 

za ohybu i modul pružnosti vyšší nebo srovnatelné s referenční směsí. Při 5% náhradě cementu 

recyklovanou betonovou moučkou došlo téměř k 20% nárůstu pevnosti v tlaku a pevnosti 

v tahu za ohybu po 28 dnech. Modul pružnosti se zvětšil o cca 10 %. Mechanické vlastnosti 

mají stejný trend i z dlouhodobého hlediska (90 dní). Ve své navazující práci doplňuje další 

zkoumané parametry a u malty s 5 hm. %  recyklované betonové moučky nahrazuje také 

0 – 30 hm. % jemného kameniva kamenivem recyklovaným (Pavlů, et al., 2016a). Zároveň také 

provádí environmentální zhodnocení směsí s částečnou náhradou cementu a jemného 

kameniva. Pevnost v tlaku byla u malt s 5 hm. % recyklované betonové moučky a s částečnou 

náhradou kameniva vyšší nebo srovnatelná s referenční směsí. Pevnost v tahu za ohybu 

s rostoucí náhradou kameniva klesala a při náhradě 20 hm. % kameniva byla o cca 20 % nižší. 

Dynamický modul pružnosti byl srovnatelný. Při náhradě cementu recyklovanou betonovou 

moučkou a částečné náhradě kameniva bylo dosaženo stejné nebo vyšší objemové hmotnosti 

vzorků. Nasákavost vzorků rostla s rostoucí náhradou cementu a jemného kameniva. 
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Z envorimentálního hlediska byly všechny směsi šetrnější než referenční směs z hlediska 

šetření přírodních surovin a z hlediska produkce CO2 (při částečné náhradě cementu). 

Je nutné zmínit, že této komplexní práci předcházela řada publikací se stejným 

zaměřením. Výstupy však nebyly začleněny do experimentální části této práce z důvodu použití 

odlišných materiálů, jiných obsahů mikromleté betonové moučky nebo použití odlišných 

způsobů ošetřování vzorků cementových past. Přesto jsou výsledky neméně zajímavé a budou 

proto představeny v následujících odstavcích. 

Článek Topič & Prošek (2017b) je zaměřen na vliv mikromleté betonové moučky 

v obsahu 0 – 25 hm. % na vlastnosti cementové pasty. Výsledky nebyly v rámci této práce 

uvedeny, protože vzorky nebyly uloženy 28 dní pod vodou, ale po 2 dnech byly ponechány 

na vzduchu. I když se na první pohled jedná o nepatrnou změnu, měla výrazný vliv na 

mechanicko-fyzikální vlastnosti cementových past. 

Další zajímavou publikací je článek Topič, et al. (2016), který se věnuje 

dlouhodobému vývoji pevnosti v tlaku a tahu za ohybu. Vývoj pevnosti byl sledován po dobu 

409 dní. Zajímavým poznatkem této práce je postupný pokles pevnosti v tlaku u vzorků starších 

100 dnů a to nejen u vzorků s mikromletou betonovou moučkou, ale i u referenční cementové 

pasty. 

Jednou z vlastností, která v experimenání části této práce není zkoumáná, je smrštění 

cementové pasty. Smrštěním cementové pasty v závislosti na rostoucím množstí mikromleté 

betonové moučky se zabývá článek Topič, et al. (2015). Z výsledků je zřejmé, že smrštění 

vzorků stoupá s rostoucím množstvím mikromleté betonové moučky. Smrštění cementových 

past by mohlo být omezeno použitím vhodného superplastifikátoru. 

3.5 Shrnutí 

Je známé, že proces výroby portlandského cementu produkuje odhadem 0,87 tuny CO2 

na tunu vyprodukovaného cementu. Výroba cementu se tedy z 5 až 7 % podílí na globální 

produkci CO2 (Wray, 2012; Marinkovic, 2013). Protože je žádoucí produkci CO2 omezit, 

je vhodné omezit i množství cementu v cementových kompozitech. Z hlediska recyklace 

betonu to znamená hledání metod dalšího využití recyklovaného betonu, které nebudou životní 

prostředí dále zatěžovat. 
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Když uvážíme, že tepelné ošetření produkuje další emise CO2, a zároveň má 

i významný vliv na zvýšení ceny finálního produktu, nejsou předchozí metody využívající 

tepelné ošetřování recyklované betonové moučky z environmentálního hlediska udržitelné 

a efektivní. 

Z hlediska omezení nároků na spotřebu energie a produkci CO2 se jako nejvhodnější 

jeví především způsoby využití, kdy je velmi jemná frakce recyklovaného betonu použita ve své 

surové podobě nebo s relativně levnou a ekologicky šetrnou úpravou. Mezi ně lze zařadit např. 

použití recyklované betonové moučky v pojivech na bázi geopolymeru. Dalším atraktivním 

způsobem použití je využití recyklované betonové moučky jako mikroplniva a jako částečné 

náhrady cementu v cementových kompozitech. Pro tento účel lze vstupní materiál upravovat 

pomocí ekologicky šetrných metod, kam patří úpravy drcením a mletím, protože při nich není 

produkován CO2 a zároveň nejsou tak energeticky a finančně náročné jako tepelné ošetření. 

V současnosti se na využití velmi jemné frakce recyklovaného betonu jako mikroplniva 

a částečné náhrady cementu zaměřuje velmi málo prací a proto je možné odkrýt nové možnosti 

a aplikace tohoto odpadního materiálu. 
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4 Cíl práce 
Cílem této práce je aplikace velmi jemné frakce betonového recyklátu v cementových 

kompozitech. A protože samotná výroba cementu je ekologicky náročná, je snahou 

při znovuzpracování betonového recyklátu minimalizovat ekologické dopady, mezi které patří 

produkce CO2 a vysoké energetické nároky při úpravě. Zároveň eliminace energeticky 

náročných procesů vede ke snížení ceny výsledných produktů, což má nesporný vliv na vývoj 

nových cementových kompozitů s velmi jemnou frakcí betonového recyklátu a jejich následné 

využití v praxi. Na základě provedené rešerše je výzkum zaměřen na využití velmi jemné frakce 

betonového recyklátu jako mikroplniva a částečné náhrady cementu v cementových 

kompozitech. 

V případě funkce jako mikroplniva jsou běžně požadována zrna menší než zrna 

použitého cementu, aby vyplnila volný prostor v cementové matrici a vytlačila přebytečnou 

vodu. Pro potřeby částečné náhrady cementu by zrna měla být menší než zrna původního 

cementu, aby došlo k odhalení jádra nezhydratovaných cementových zrn obsažených 

v cementové matrici starého betonu. 

Pro dosažení dostatečné jemnosti byla po předchozí spolupráci se společností 

LAVARIS s.r.o. zvolena metoda vysokorychlostního (vysokoenergetického) mletí. Po úpravě 

velmi jemné frakce recyklovaného betonu vysokorychlostním mletím vzniká produkt nazvaný 

mikromletá betonová moučka. Z důvodu eliminace vlivu dalších vstupních surovin je vliv 

mikromleté betonové moučky na mechanicko-fyzikální vlastnosti cementových kompozitů 

testován na cementových pastách jakožto základní matrici všech cementových kompozitů 

(malty, betony, lepidla apod.) a bez použití jakýchkoliv přísad a příměsí (superplastifikátory, 

urychlovače tuhnutí a tvrdnutí, vysokopecní strusky, popílky apod.). Díky tomu je možné 

i relevantnější srovnání s různorodými výstupy v rešerši. 

Experimentální část je rozdělena na popis vstupních surovin se zaměřením na jejich 

původ a úpravu. Dále jsou popsány experimentální metody pro analýzu vstupních surovin 

a experimentální metody použité pro zjištění mechanicko-fyzikálních vlastností cementových 

past. Detailněji  je popsáno nedestruktivní zjišťování modulů pružnosti rezonanční metodou. 

Diskuze je zaměřena na vysvětlení výstupů získaných v experimentální části. 

Jednotlivé poznatky jsou zde vysvětleny a dány do vzájemné souvislosti. Dosažené výsledky 
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a jejich vysvětlení jsou v rámci diskuze zároveň srovnávány s pracemi, které byly představeny 

v rešerši a mají podobné zaměření. 

Poslední část práce je věnována praktickému použití získaných poznatků a využití 

mikromleté betonové moučky v praxi. Jsou v ní, mimo jiné, představeny získané grantové 

projekty a některé praktické výstupy. Součástí této části je návrh postupu pro výběr a použití 

mikromleté betonové moučky v praxi. V první fázi jsou definovány vhodné metody pro 

posouzení vlastností mikromleté betonové moučky a vhodnost jejího použití v cementových 

kompozitech. Zároveň je definován soubor vhodných testovacích metod na ověření 

předpokládaných mechanicko-fyzikálních parametrů cementové matrice s mikromletou 

betonovou moučkou. V závěru této části je obsaženo neméně důležité ekonomické zhodnocení 

využití mikromleté betonové moučky, které je blíže představeno na dvou modelových situacích. 
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5 Experimentální část 

5.1 Vstupní suroviny a jejich úprava 

V této kapitole jsou specifikovány veškeré použité suroviny, tedy cement 

a mikromletá betonová moučka. Pro testování byly využity celkem čtyři typy mikromleté 

betonové moučky ze tří různých zdrojů. 

Pro úpravu jemné frakce recyklovaného betonu byla použita metoda 

vysokorychlostního mletí. Vysokorychlostní mletí je využito především z důvodu jeho 

energetické účinnosti. Klasické mlýny (kulový, prstencový, tyčový, kolový a další) využívají 

pro mletí kombinaci tlaku, střihu a tlakového impulsu. Z důvodu překonání adheze mezi mlecím 

tělesem a mletým materiálem jsou z energetického hlediska zmíněné mechanismy mletí velmi 

neefektivní. Vzhledem k tomu, že mletí u běžných zařízení probíhá při malých rychlostech, 

mění se energie pro mletí v plastickou deformaci nebo dochází ke změně vnitřní struktury. 

Tím pádem nedochází k samotnému mletí a vložená energie je pouze přeměněna na teplo 

(Austin, 1997). V případě vysokorychlostního (vysokoenergetického) mletí dochází k předání 

velkého množství energie na jednotku mletého materiálu. Vysokorychlostní mletí využívá 

stejné mechanismy jako tradiční mlýny, ale díky vysoké rychlosti je dosaženo vyšší účinnosti 

(Prokšan, et al., 2017).  

Úpravu velmi jemné frakce recyklovaného betonu pomocí mikromletí zajišťovala 

společnost LAVARIS s.r.o. (Libčice nad Vltavou, ČR), která je nositelem know-how 

o vysokorychlostním mletí různých odpadních materiálů a zároveň linky pro vysokorychlostní 

mletí vyvíjí a vyrábí. Pro mletí byla použita stacionární linka SBD 600 (Obr. 5.1) 

s vysokorychlostním mlýnem o výkon 2×30 kW, který je vybaven patentovanými břity. Linka 

má možnost nastavení jemnosti mletí a vzhledem k jednoduchému, ale efektivnímu řešení 

linky, je mletí v porovnání s jinými zařízeními méně energeticky náročné. 



Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

Kapitola 5 Experimentální část 

28 

 

Obr. 5.1: Stacionární linka SBD 600 s detaily vysokorychlostního mlýnu (LAVARIS s.r.o., 
2020). 

Cement (CEM) 

Pro výrobu vzorků cementové pasty byl použit portlandský cement CEM I 42,5 R 

ze závodu Radotín. Tento cement produkovaný v letech 2014-2019 pochází od výrobce 

Českomoravský cement, a.s.. Vlastnosti cementu CEM I 42,5 R  jsou uvedené v Tab. 5.1. 

Tab. 5.1: Specifikace použitého cementu CEM I 42,5 z technického listu výrobce 
(Českomoravský cement, a.s., 2019). 

VLASTNOST HODNOTA JEDN. METODA 

Mechanické vlastnosti 

pevnost v tlaku 1 den 16 [MPa] EN 196-1 

2 dny 30 [MPa] EN 196-1 

7 dní 50 [MPa] EN 196-1 

28 dní 60 [MPa] EN 196-1 
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56 dní 64 [MPa] EN 196-1 

90 dní 66 [MPa] EN 196-1 

pevnost v tahu za 
ohybu 

1 den 4 [MPa] EN 196-1 

2 dny 5 [MPa] EN 196-1 

7 dní 8 [MPa] EN 196-1 

28 dní 9 [MPa] EN 196-1 

56 dní 9 [MPa] EN 196-1 

90 dní 9 [MPa] EN 196-1 

     

Fyzikální vlastnosti 

počátek tuhnutí 201 [min] EN 196-1 

konec tuhnutí 278 [min] EN 196-1 

měrný povrch 351 [m²/kg] EN 196-1, Blain 

střední zrno d(0,5) 18 [µm] laserový granulometr 

zbytek na sítě 20 µm 45 [%] laserový granulometr 

45 µm 12 [%] laserový granulometr 

90 µm 0 [%] laserový granulometr 

125 µm 0 [%] laserový granulometr 

měrná hmotnost 3080 [kg/m³] ČSN EN 196-6 

hydratační teplo 7 dní 320 [J/g] EN 196-8 

     

Chemické vlastnosti 

obsah CaO 65,7 [%] EN 196-2 

SiO2 20,1 [%] EN 196-2 

AL2O3 4,4 [%] EN 196-2 

Fe2O3 2,5 [%] EN 196-2 

MgO 1,9 [%] EN 196-2 

SO3 3,0 [%] EN 196-2 

Cl- 0,084 [%] EN 196-2 

K2O 0,74 [%] EN 196-2 

Na2O 0,13 [%] EN 196-2 
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Složení slínku (TL 3/2013) 

obsah MgO 2,0 [%] XRF 

C3S 73 [%] XRF 

C2S 6 [%] XRF 

C3A 9 [%] XRF 

C4AF 9 [%] XRF 

Mikromletá betonová moučka – pražec (MBM–P) 

První typ mikromleté betonové moučky (MBM) byl získán z 10 – 50 let starých 

železničních pražců typu PB2 a SB8 (Obr. 5.2). Pražce byly nejprve nahrubo rozdrceny 

v recyklačním středisku a byly z nich vyseparovány kovové součásti a betonářská výztuž. 

Zmíněným postupem byl získán hrubý betonový recyklát frakce 0 – 32 mm, ze kterého byla 

následně vyseparována frakce 0 – 16 mm. Betonová drť frakce 0 – 16 mm byla pomocí 

recyklační linky s vysokorychlostním mlýnem ve dvou krocích namleta na výsledný produkt. 

Pro výrobu pražců byl použit beton třídy B55 dle již neplatné normy ČSN 73 1205,  

což odpovídá třídě betonu C45/55 dle aktuální normy ČSN EN 206-1. 

 

Obr. 5.2: Železniční pražce SB 8 (Litomyský, 2020). 

Mikromletá betonová moučka – žlab (MBM–Z) 

Druhý typ mikromleté betonové moučky byl vyroben z odvodňovacích žlabů (Obr. 

5.3). Vzhledem k tomu, že betonové žlaby neobsahují výztuž, byl proces výroby mikromleté 
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betonové moučky podstatně snazší. Žlaby byly nejprve rozdrceny na drť frakce 0 – 16 mm. 

Ta byla pomocí recyklační linky s vysokorychlostním mlýnem ve dvou krocích namleta 

na výsledný produkt. Pro výrobu žlabů byl použit beton C20/25 XF4. Stáří žlabů se pohybuje 

v řádu několika let. 

 

Obr. 5.3: Odvodňovací žlab (B & BC, a. s., 2020). 

Mikromletá betonová moučka - sloup A a sloup B (MBM–SA a MBM–SB) 

Zdrojem třetího i čtvrtého typu mikromleté betonové moučky je železobetonový sloup 

pocházející z demolice jedné z budov bývalého strojírenského podniku Walter a.s. Podnik 

založený v roce 1911 Josefem Waltrem se nachází v Praze Jinonicích (Obr. 5.4). Budovy 

původní továrny vznikly roku 1913 a poslední rozšíření areálu proběhlo v letech 1937 – 1941 

(Bartoň, 2013). Stáří samotných sloupů je tedy odhadováno na 76 – 104 let. 

Celkem dva sloupy o rozměrech cca 400 × 400 × 3000 mm byly v recyklačním 

středisku Kare Praha s.r.o. rozdrceny hydraulickými kleštěmi a byla vyseparována výztuž (Obr. 

5.5). Následně došlo k jemnějšímu nadrcení hydraulickými kleštěmi. Z rozdrceného materiálu 

bylo ručně odebráno přibližně 330 kg betonové drti odhadované frakce 0 – 125 mm (Obr. 5.5). 
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Obr. 5.4: Areál Walter a.s. foto z roku 1943 (Vonka, et al., 2007). 

  

Obr. 5.5: Sloupy – drcení a separace výztuže (vlevo), betonová drť frakce 0 – 125 mm 

(vpravo). 

Odebraná drť byla poté roztříděna na jednotlivé frakce (Tab. 5.2a). Aby bylo získáno 

větší množství materiálu použitelné pro další experimenty, byla frakce > 32 mm ještě znovu 

podrcena v kladivovém mlýnu a také roztříděna na jednotlivé frakce (Tab. 5.2b). Pro výrobu 

recyklované betonové moučky označené „sloup A“ byla použita frakce 0 – 1 mm, která byla 

následně upravena vysokorychlostním mletím. Mikromletá betonová moučka „sloup A“ 
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v podstatě odpovídá odpadu, který vzniká po separaci hrubého recyklovaného kameniva 

ze starého betonu, protože je tvořena pouze zbývající jemnou frakcí. Z toho důvodu by měla 

mít největší podíl cementové pasty, která je zdrojem případných nezhydratovaných slínků 

a případných dalších reaktivních materiálů. Recyklovaná betonová moučka označená „sloup 

B“ byla namleta z frakce 0 – 16 mm ve dvou krocích na výsledný produkt obdobně jako 

betonové moučky z pražce a žlabu. Díky stejnému způsobu zpracování lze porovnávat výsledné 

vlastnosti s předchozími materiály bez vlivu rozdílného zpracování a lépe se zaměřit na vliv 

původu. 

Tab. 5.2: Hmotnostní podíl jednotlivých frakcí betonové drti ze sloupu. 

5.2 Experimentální metody a vzorky – analýza vstupních surovin 

Zrnitost a měrný povrch 

Pro určení křivky zrnitosti vstupních surovin byl použit laserový granulometr 

Fritsch  Anlaysette 22 MicroTec plus. Přístroj je schopen analyzovat zrna v rozsahu 0,01 – 

2100 μm (za mokra). Laserový granulometr se skládá ze dvou částí, z měřicí jednotky 

a dispergační jednotky. V dispergační jednotce je měřený materiál rozptýlen ve vodní lázni za 

pomoci ultrazvuku. V měřicí jednotce je velikost částic určena na základě snímání rozptylového 

obrazu laserových paprsků a vyhodnocena pomocí Fraunhoferovy metody. Měření je 

prováděno kombinací dvou zdrojů laserového záření. Za pomoci červeného laseru jsou 

detekovány větší částice a pomocí zeleného laseru jsou detekovány menší částice. Pro měření 

bylo použito přibližně 20 g prášku od každé vstupní suroviny. 

a) 1. drcení sloupu 
0 – 1 mm 1 – 2 mm 2 – 4 mm 4 – 8 mm 8 – 16 mm 16 – 32 mm > 32 mm 

24,8 kg 15,4 kg 24,4 kg 42 kg 40 kg 57 kg 119 kg 

b) 2. drcení sloupu (frakce > 32 mm z 1. drcení) 
0 – 1 mm 1 – 2 mm 2 – 4 mm 4 – 8 mm 8 – 16 mm - - 

16,3 kg 8,0 kg 17,6 kg 53 kg 24 kg - - 
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Jemnost mletí byla definována měrným povrchem, který byl změřen vzdušnou 

permeabilní metodou (Blaineova metoda) přístrojem Matest E009. Permeabilní metoda je 

založena na principu měření průtoku vzduchu cementem. Měrný povrch je vyhodnocen 

na základě porovnání průtoku vzduchu zkoušeným materiálem a porovnáním s referenčním 

materiálem o známém měrném povrchu. Pro měření byl použit přibližně 1 g prášku od každé 

vstupní suroviny. 

Rentgenová fluorescence 

Pro zjištění chemického složení vstupních materiálů byl použit energiově disperzní 

rentgenový flourescenční spektrometr SPECTRO XEPOS s rentgenovým zářičem o výkonu 

50 W / 60kV. Rentgenová fluorescence (XRF) je metoda založená na měření sekundárního 

rentgenového záření vznikajícího při přesunu elektronů ve vnějším obalu atomu. 

Při vyhodnocení je vyzářená energie porovnávána s hodnotami charakteristickými pro 

jednotlivé prvky. Pro analýzu byl použit přibližně 1 g prášku od každé vstupní suroviny. 

Rentgenová fluorescence byla využita pro přibližné zjištění zbytkového množství slínkových 

minerálů pomocí Bougueho kalkulace. Dále tato metoda sloužila pro zjištění množství 

nevhodných látek (sírany, chloridy, těžké kovy apod.), které by vylučovaly nebo omezovaly 

další použití materiálu. 

Rentgenová difrakce 

Fázové složení vstupních materiálů bylo zkoumáno práškovým rentgenovým 

difraktometrem PANanalytical X´Pert PRO při napětí 40 kV a proudu 30 mA. Všechna měření 

byla prováděna v rozsahu 3 – 60 °2θ v krocích po 0,05 °2θ trvajících 300 s. Měření bylo 

vyhodnoceno za použití softwaru HighScorePlus a databáze ICDD PDF-2. Pro určení množství 

některých fází vč. slínkových minerálů byla použita semikvantitativní metoda RIP (Relative 

Intensity Ratio). Rentgenová difrakční metoda (XRD) je založena na principu analýzy 

difraktovaného rentgenového záření při průchodu látkou. Prášková difrakce je postavena 

na principu Braggova zákona, kdy je analyzována interference fázově posunutých vln 

v závislosti na vlnové délce záření, vzdálenosti strukturních rovin atomů a úhlu mezi směrem 

difraktovaného záření a strukturními rovinami. Pro analýzu bylo použito přibližně 200 mg 
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prášku od každé vstupní suroviny. Rentgenová difrakce byla použita pro účely identifikace fází 

a zjištění množství slínkových minerálů v mikromletých betonových moučkách.  

Termogravimetrie a diferenční termická analýza 

Fázové složení bylo dále zkoumáno pomocí termoanalyzátoru TG-DTA Setsys 

Evolution  (Setaram,  Francie) s hmotnostním spektrometrem kvadrupólového typu 

OmniStarTM (Pffeifer Vacuum, Německo). Měření bylo prováděno v oxidační atmosféře 

(vzduch 5N) s teplotním rozsahem 25 – 1100 °C s teplotním gradientem 10 °C/min. 

Termogravimetrie (TGA) je základní metoda termické analýzy, která sleduje změny hmotnosti 

v závislosti na rostoucí teplotě. Derivační termogravimetrie (DTG) je odvozená metoda, 

která sleduje rychlost změny hmotnosti v závislosti na teplotě a je vhodná k odlišení dvou 

po sobě těsně jdoucích změn hmotnosti. Kvalitativní vyhodnocení DTG křivky probíhá 

na základě porovnání s termoanalytickými křivkami, které odpovídají jednotlivým fázím 

obsaženým v materiálu. Pro analýzu bylo použito přibližně 40 mg prášku od každé vstupní 

suroviny. Termogravimetrická analýza byla použita pro zjištění přítomnosti některých fází 

vstupní suroviny. 

Skenovací elektronová mikroskopie a energiově disperzní spektroskopie 

Mikroskopická analýza vstupních surovin byla provedena na elektronovém 

mikroskopu FEG SEM Merlin ZEISS s energetickým spektrometrem společnosti Oxford 

Instruments. Skenovací elektronový mikroskop (SEM) byl nastaven na pracovní vzdálenost 

8,5 mm, urychlovací napětí 10 kV a proud 4 nA. Pro obrazovou analýzu byl využit detektor 

zpětně odražených elektronů (BSE). Detektor analyzuje urychlené elektrony odražené od atomů 

zkoumaného materiálu. Vzhledem k tomu, že produkce zpětně odražených elektronů je závislá 

na průměrném atomovém čísle, je výstupem snímek s informací o fázovém kontrastu vzorku. 

Kvalitativní analýza prvkového složení byla provedená energetickým spektrometrem (EDS). 

EDS je založená na měření sekundárního rentgenového záření vznikajícího při přesunu 

elektronů ve vnějším obalu atomu, čímž je získáno prvkové složení. 
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Pro analýzu byly použity jednotlivé materiály ve formě prášku, které byly zality 

v epoxidové pryskyřici. Povrch těchto vzorků byl následně vyleštěn a opatřen tenkou vrstvou 

uhlíku, aby byla zajištěna dostatečná vodivost povrchu. 

Skenovací elektronová mikroskopie byla využita pro určení struktury a charakteru 

částic vstupního materiálu. Mapování mikrostruktury bylo provedeno na 72 snímcích 

ze SEM-BSE při 1000 × zvětšení v rozlišení 1024 ×  768 px (plocha 4,2 mm2). Pomocí softwaru 

PyPAIS, který umožňuje rozfázování snímků na základě intenzity a prahování, byly 

automaticky identifikovány jednotlivé fáze. Díky prahování bylo možné rozlišit i fáze se 

stejnou barvou, ale odlišnou texturou jako v případě úlomků kameniva a hydratované 

cementové matrice. Snímky ze SEM-BSE byly také využity k popisu charakteru zrn. Jednotlivá 

zrna na snímcích byla softwarem ImageJ-Analyze nahrazena elipsou, která popisuje jejich tvar. 

Poté byla vyhodnocena kruhovitost, kulatost a poměr stran jednotlivých zrn. Kruhovitost je 

vlastnost sledující podobnost mezi tvarem zrna a kružnicí, kdy hodnota 1 definuje kružnici 

a určí se dle vztahu (5-1). Kulatost je taktéž vlastnost popisující podobnost tvaru zrna ke kruhu, 

avšak na rozdíl od kruhovitosti není zohledněn vliv drsnosti hran zrn. Jedná se o tvarový 

parametr, který má hodnotu 1 pro částice podobné kruhu a hodnoty < 1 pro podlouhlé tvary 

podobné elipse. Kulatost je definována vztahem (5-2). Poslední vyhodnocenou tvarovou 

charakteristikou je tvarový index definovaný jako poměr stran, elipsy nejlépe vystihující tvar 

zrna. Tvarový index je vyjádřen vztahem (5-3). 

����. = 4�
	


�
 

(5-1), 

kde Circ. značí kruhovitost, A je plocha zrna [μm2] a p je obvod zrna [μm]. 

����.= 4
	

� ∙ �	�
 

(5-2), 

kde Round. značí kulatost, A je plocha zrna [μm2] a MA je délka nejdelší strany zrna 

[μm]. 
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(5-3), 

kde AR značí tvarový index, MA je délka hlavní (delší) osy elipsy [μm] a MI je délka 

vedlejší (kratší) osy elipsy [μm]. 

SEM EDS analýza byla využita jako doplňková kvalitativní analýza pro přiřazení 

prvků jednotlivým fázím. Na snímku provedeném při SEM-EDS analýze byla vybrána zrna, 

u kterých bylo vyhodnoceno prvkové složení. Na základě obsahu a poměru jednotlivých prvků 

byly definovány jednotlivé fáze. Při této analýze byly také manuálně změřeny vzájemně kolmé 

délky jednotlivých zrn a byl vyhodnocen rozsah zrnitosti zrna a tvarový index (poměr delšího 

a kratšího rozměru zrna). 

Stanovení pH 

Pro měření byl použit pH metr od společnosti Monokrystaly a.s. Použitý typ pH metru 

umožňuje rychlé a přesné měření v celém rozsahu s rozlišením 0,01 a přesností ± 0,02 stupně. 

Hodnota pH byla stanovena z vodní suspenze s rozptýlenou vstupní surovinou v hmotnostním 

poměru 1:100. Samotné měření bylo prováděno při pokojové teplotě po 24 hodinách od 

smíchání s vodou.  

Kalorimetrické m ěření 

Měření vývinu hydratačního tepla bylo prováděno v kalorimetru TAM Air. TAM Air 

je isotermní kalorimetr pro přesné stanovení tepelného toku (produkce i spotřeby) a množství 

vyprodukovaného tepla u pevných, kapalných i plynných látek v uměle regulovaném prostředí. 

Kalorimetr TAM AIR obsahuje celkem 8 komor pro vložení vzorků. Isotermní kalorimetr měří 

v reálném čase napětí vznikající v senzorech následkem působení teplotního gradientu. Napětí 

je úměrné tepelnému toku v senzorech a míře produkce nebo ztrátě tepla při procesu, 

který probíhá v ampuli. Pro každý vzorek je v kalorimetru osazena dvojice paralelních senzorů 

tepelného toku, z nichž jeden senzor slouží jako referenční, aby byly eliminovány případné 

vnější vlivy. 
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Pro měření vývinu hydratačního tepla byly použity cementové pasty s obsahem 

50 hm. % mikromleté betonové moučky a vodním součinitelem (v/c) 0,45. Jako referenční 

směs byla použita samotná cementová pasta se stejným vodním součinitelem. Směsi byly 

podrobeny 5dennímu měření vývinu hydratačního tepla při stálé teplotě 20 °C s přesností 

± 0,02 °C. Směsi byly uloženy v plastových uzavíratelných nádobách. Nádoby se směsí byly 

před vložením do kalorimetru popsány, zváženy a nakonec byla směs zhutněna. Každá nádobka 

obsahovala přibližně 25 až 40 g směsi. Výstupem z kalorimetrického měření je tepelný tok 

ve W. Výsledky z kalorimetrického měření byly na základě hmotností směsí převedeny 

na hodnoty vztažené na 1 g cementu, aby byl zvýrazněn vliv mikromleté betonové moučky 

na vývin hydratačního tepla. 

5.3 Experimentální metody a vzorky – vlastnosti cementové pasty 

Vzorky 

Pro zjištění vlivu mikromleté betonové moučky na mechanicko-fyzikální parametry 

cementových kompozitů bylo vytvořeno několik sad cementových past s různými druhy 

a s různým množstvím mikromleté betonové moučky (MBM). Složení past je zřejmé z Tab. 

5.3. Sada označená P obsahovala MBM-P, sada označená Z obsahovala MBM-Z, sada SA 

obsahovala MBM-SA a sada SB obsahovala MBM-SB. Čerstvá cementová pasta byla následně 

nalita do forem tvaru kvádru o rozměrech 40 × 40 × 160 mm a poté zhutněna. Po dvou dnech 

došlo k odformování zkušebních tělesa a umístění do vodní lázně, kde byla udržována do stáří 

28 dní při teplotě 21 ± 2 °C. Následně byla zkušební tělesa vyjmuta a uložena na vzduchu při 

teplotě 21 ± 2 °C a relativní vlhkosti 50  ± 5 %. Z každé sady bylo vyrobeno celkem 6 ks 

zkušebních těles. Náhrada cementu mikromletou betonovou moučkou byla na základě 

předchozího výzkumu omezena na 50 hm. %. Náhrada nad 50 % je s přihlédnutím ke složení 

běžných cementových kompozitů, jako jsou betony a malty, v praxi zcela nereálná. Navíc 

při vyšších náhradách cementu dochází k příliš velkým poklesům mechanických vlastností. 
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Tab. 5.3: Složení směsí cementové pasty. 

Zpracovatelnost 

Zpracovatelnost mokré směsi byla zjišťována na základě zkoušky rozlití (ČSN EN 

196-1, 2016). Mokrá směs byla umístěna do kuželové formy o průměru podstavy 80 mm 

na setřásací stolek a zhutněna. Po sejmutí formy bylo provedeno 15 po sobě jdoucích rázů  

setřásacím stolkem. Po provedení série úderů bylo provedeno měření průměru rozlité směsi 

ve dvou vzájemně kolmých směrech a hodnota byla zprůměrována. 

Směs Mikromletá betonová 
moučka [hm. %] 

Cement 
[g] 

Mikromletá betonová 
moučka [g] 

Voda 
[g] 

CEM (ref.) 0 1500 0 525 

P10 10 1350 150 525 

P20 20 1200 300 525 

P30 30 1050 450 525 

P40 40 900 600 525 

P50 50 750 750 525 

Z10 10 1350 150 525 

Z20 20 1200 300 525 

Z30 30 1050 450 525 

Z40 40 900 600 525 

Z50 50 750 750 525 

SA10 10 1350 150 525 

SA20 20 1200 300 525 

SA30 30 1050 450 525 

SA40 40 900 600 525 

SA50 50 750 750 525 

SB10 10 1350 150 525 

SB20 20 1200 300 525 

SB30 30 1050 450 525 

SB40 40 900 600 525 

SB50 50 750 750 525 
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Objemová hmotnost a porozita 

Objemová hmotnost byla spočítána jako poměr hmotnosti a objemu zkušebních těles 

tvaru kvádru o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. Celková porozita a distribuce pórů byla měřena 

pomocí rtuťových porozimetrů Pascal 140 a Pascal 440. Měření bylo prováděno na úlomcích 

zkušebních těles do hmotnosti 1 g vysušených při 105 °C. Vzorek ve skleněném dilatometru 

naplněném rtutí byl nejprve umístěn do přístroje Pascal 140, který umožňuje detekci pórů 

o velikosti 10 – 500 μm. V přístroji Pascal 140 byla sestava pneumaticky zatěžována do tlaku 

100 kPa. Následně byla sestava zvážena a vložena do přístroje Pascal 440, kde probíhalo 

zatěžování až na 350 MPa, což umožnilo detekovat póry o velikosti 0,00425 – 10 μm. Měření 

porozity byly podrobeny vzorky s obsahem 10, 30 a 50 hm. % mikromleté betonové moučky. 

Nedestruktivní měření modulu pružnosti a smykového modulu 

Pro nedestruktivní měření modulu pružnosti byla zvolena rezonanční metoda, která je 

založena na měření základní vlastní frekvence vzorku náležící příslušnému tvaru kmitání. 

Pro měření byla použita měřicí sestava firmy Brüel & Kjær tvořena měřicí ústřednou Brüel & 

Kjær typ 3560-B-120, piezoelektrickým snímačem zrychlení Brüel & Kjær typ 4519-003, 

rázovým kladívkem Brüel & Kjær typ 8206 a řídicím notebookem. Před každým měřením 

resonanční metodou bylo nutné pro získání vstupních hodnot každý vzorek povrchově osušit 

a následně změřit a zvážit. 

Při měření zaznamenává měřicí ústředna signál z budicí síly a odezvy ve formě 

zrychlení. Za pomoci Fourierovy transformace převádí tyto signály do frekvenční oblasti. 

Softwarem PULSE LabShop verze 14.0.1 je následně vyhodnocen graf přenosových funkcí 

jako podíl odezvy a budicí síly ve frekvenční oblasti. Z grafu jsou vyčteny příslušné základní 

vlastní frekvence, které jsou dále použity do výpočtu. Po dosazení konkrétních základních 

vlastních frekvencí, rozměrů a váhy vzorků do vztahů (5-4) až (5-7) daných normou (ASTM E 

1876-01, 2006) byl vyhodnocen dynamický modul pružnosti a dynamický smykový modul. 

Pro zjištění dynamického modulu pružnosti bylo využito měření základní vlastní frekvence 

podélného kmitání vzorku (Obr. 5.6a). Kontrola byla prováděna z měření základní vlastní 

frekvence ohybového kmitání vzorku (Obr. 5.6b). Pro zjištění dynamického smykového 

modulu bylo využito měření základní vlastní frekvence kroutivého kmitání (Obr. 5.6c). 
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Při měření byl vzorek podepřen pružnými podložkami v uzlových liniích příslušného tvaru 

kmitání. 
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kde Ed,l je dynamický modul pružnosti pro podélné kmitání [Pa], l je délka vzorku [m], 

m je hmotnost vzorku [kg], fl je základní vlastní frekvence podélného kmitání vzorku [Hz], 
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kde Ed,p je dynamický modul pružnosti pro příčné kmitání [Pa], l je délka vzorku [m], 

m je hmotnost vzorku [kg], fp je základní vlastní frekvence příčného kmitání vzorku [Hz], T1 je 

korekční součinitel zahrnující vliv délky vzorku a Poissonova čísla, b je šířka vzorku [m] a t je 

výška vzorku [m]. 
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kde Gd je dynamický smykový modul [Pa], m je hmotnost vzorku [kg], ft je základní 

vlastní frekvence kroutivého kmitání vzorku [Hz], b je šířka vzorku [m], t je výška vzorku [m], 

A je empirický součinitel poměru šířky a výšky vzorku. 
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Obr. 5.6: Schéma měření základní vlastní frekvence a) podélného kmitání, b) ohybového 

kmitání, c) kroutivého kmitání. 

Použití rezonanční metody bylo využito pro zjištění vývoje dynamického modulu 

pružnosti a dynamického smykového modulu v průběhu 28 dní. Měření byla prováděna při stáří 

7, 14, 21 a 28 dní. Vzhledem k tomu, že se jedná o nedestruktivní metodu, bylo možné vzorky 

průběžně testovat bez nutnosti výroby velkého množství vzorků. Díky této metodě je navíc 

možné eliminovat nevhodné vzorky pro další testování mechanických vlastností a případně 

sledovat dlouhodobý vývoj modulů. 

Destruktivní měření mechanických vlastností 

Pomocí destruktivních zkoušek byla zjištěna pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 

při stáří 28 dní. Vzorky byly nejprve podrobeny tříbodové ohybové zkoušce na zkušebním lisu 

FP100 Heckert a zlomené poloviny o rozměrech 40 × 40 × ~80 mm byly podrobeny jednoosé 

tlakové zkoušce. Zatěžování probíhalo konstantní rychlostí 0,1 mm/s pro pevnost v tahu za 

ohybu a rychlostí 0,3 mm/s pro jednoosou tlakovou zkoušku. 

Mikrostruktura cementové pasty 

Mikrostruktura cementové pasty byla zkoumána nejdříve pomocí optického 

metalurgického mikroskopu NEOPHOT 21 při 100 × zvětšení. Následně byly stejné vzorky 

opatřeny tenkou vrstvou uhlíku, aby byla zajištěna dostatečná vodivost povrchu. Vzorky byly 

dále zkoumány pomocí elektronového skenovacího mikroskopu Philips XL30 ESEM-TMP 

FEI. Za použití detektoru BSE byly vytvořeny snímky při 100 × zvětšení, urychlovacím napětí 

30 kV a pracovní vzdálenosti 9,5 mm. Mikroskopie byla v tomto případě použita pouze jako 

- snímač zrychlení 

- rázové kladívko 

- pružná podpěra 

a) 

c) 

b) 
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doplňková analýza, a proto jsou zkoumány pouze vzorky CEM (ref.), P30 a P50. Snímky 

z optického mikroskopu sloužily pro posouzení kvality leštěného povrchu a získání představy 

o pórovitosti. Snímky z elektronového mikroskopu byly použity pro zhodnocení fázového 

složení včetně odlišení zastoupení jednotlivých fází.  
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6 Výsledky a diskuze 
Výsledky a diskuze jsou členěny podobně jako předchozí kapitola, tedy na analýzu 

zkoumaných vlastností vstupních surovin a analýzu vzorků cementových past. První část 

výsledků a diskuze se bude věnovat především porovnání jednotlivých vstupních surovin  

a vysvětlení rozdílných parametrů. V druhé části zaměřené na vlastnosti cementových past 

bude sledován jednak vliv množství mikromleté betonové moučky na zkoumané parametry, 

ale také vliv rozdílných vlastností a úpravy vstupních surovin. Diskuze nad výsledky zkoušek 

cementových past bude podpořena poznatky z analýzy vstupních surovin a porovnáním 

s pracemi jiných autorů. 

6.1 Vliv původu a úpravy betonu na vlastnosti mikromleté betonové 
moučky 

Jemnost mletí 

Prvním sledovaným parametrem u jednotlivých vstupních materiálů byla jemnost 

materiálu specifikovaná zrnitostí a měrným povrchem. Pro lepší představu o vzájemné velikosti 

zrn vstupních materiálů byla provedena granulometrie i u cementu, který slouží jako referenční 

vzorek. Křivky zrnitosti a kumulativní křivky zrnitosti pro všechny vstupní materiály jsou 

zobrazené v Obr. 6.1. Jemnost mletí je ještě lépe zřejmá z měrného povrchu uvedeného v Tab. 

6.1. Při porovnání kumulativních křivek zrnitosti a měrných povrchů je vidět, že nejjemněji 

namletý je vzorek MBM-SA a je jemnější než cement. Vzorek MBM-Z je o něco hrubší než 

cement. Vzorky MBM-P a SB jsou hrubší než cement. Nejhruběji mletý je vzorek MBM-SB. 

Dle Tab. 6.1 mají nejvyšší hustotu matrice MBM-SA a MBM-SB. Je to pravděpodobně 

způsobeno poměrně vysokým obsahem cementové matrice v MBM a částečně kvalitnějším 

kamenivem použitém v původním betonu. 

Tab. 6.1: Výsledky měrného povrchu a hustoty matrice. 

Vlastnost CEM MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

Měrný povrch [m2/kg] 380 265 324 860 177 

Hustota matrice [kg/m3] 3104,7 2575,4 2578,5 2592,5 2600,3 
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Obr. 6.1: Křivky zrnitosti (čárkovaná čára) a kumulativní křivky (plná čára) zrnitosti 
vstupních surovin. 

Vzhledem k tomu, že mletí vysokorychlostním mlýnem probíhalo u všech vzorků 

téměř stejně (mimo cementu, který nebyl upravován), je možné předpokládat, že jemnost mletí 

byla významně ovlivněna procesem drcení a separace starého betonu. Drcení a způsob separace 

totiž ovlivňuje poměr jednotlivých fází, konkrétně kameniva a cementové pasty, které mají 

rozdílnou tvrdost. Vzhledem ke zpracování původní betonové směsi do podoby mikromleté 

moučky je možné předpokládat vyšší obsah částí kameniva, respektive nižší obsah cementové 

pasty v moučkách MBM-S, MBM-Z a MBM-SB v porovnání s moučkou MBM-SA, u které 

byla provedena důkladnější separace. Protože kamenivo je tvrdší než cementová pasta, 

je pravděpodobné, že vysokorychlostní mletí vzorků s nižším podílem kameniva je efektivnější 

a jemnost výsledného produktu nižší. Zároveň mletí materiálu s nižším obsahem kameniva je 

díky nižšímu opotřebení zubů vysokorychlostního mlýnu ekonomičtější. Předpoklad o vlivu 

obsahu kameniva na jemnost mletí je podpořen fázovým rozborem snímků z elektronové 

mikroskopie (Tab. 6.6), kde je u vzorku MBM-SA zřejmý nejnižší obsah kameniva, 

resp. nejvyšší podíl cementové pasty. Zmíněný předpoklad je podpořen i výsledky DTG 

analýzy  (Tab. 6.5), kde je u vzorku MBM-SA zaznamenán nejvyšší obsah C-S-H gelu. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.01 0.10 1.00 10.00 100.00 1 000.00

M
no

žs
tv

í [
%

]

K
um

ul
at

iv
ní

 m
no

žs
tv

í [
%

]

Velikost zrn [ μm]

CEM (ref.) MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB



Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

Kapitola 6 Výsledky a diskuze 

46 

Na základě výsledků SEM-BSE by se dalo předpokládat, že nejhrubší bude vzorek MBM-P 

z důvodu nejvyššího podílu kameniva, ale není tomu tak. Kromě podílu kameniva je totiž nutné 

zohlednit i původ suroviny resp. typ kameniva použitého ve starém betonu. Je možné, že beton, 

ze kterého byl vyroben materiál MBM-P, obsahoval kamenivo nižší tvrdosti než u vzorku 

MBM-SB, a proto byl výsledný materiál i přes vyšší obsah kameniva jemnější. Ovlivnění však 

mohlo být způsobeno i rozdílným opotřebením zubů vysokorychlostního mlýnu. Důkazem je 

porovnání jemnosti mletí a fázového složení ze SEM-BSE vzorků MBM-SA a MBM-SB, 

které mají stejný původ a liší se pouze obsahem kameniva, resp. cementové pasty. 

Prvková analýza, fázové složení, množství slínků v MBM a mikrostruktura MBM 

Na vstupních materiálech bylo provedeno několik analýz podávajících informaci 

o prvkovém a fázovém složení. První metodou byla XRF analýza, jejíž výsledky jsou uvedeny  

v Tab. 6.2. Jedním z důvodů použití byla možnost určení přibližného množství 

nezhydratovaných zrn slínkových minerálů v mikromleté betonové moučce. Dle Bougueho 

kalkulace (ASTM C1356-07, 2007) byly dopočítány obsahy jednotlivých slínkových minerálů 

v referenčním cementu i mikromletých betonových moučkách (Tab. 6.3). Výpočet byl doplněn 

o předpoklad, že zkoumané mikromleté betonové moučky obsahují pouze pomalu reagující 

C2S, protože ostatní slínkové minerály reagují v počátcích hydratace a navíc mnohem rychleji. 

Zároveň bylo nutné před výpočtem odečíst část SiO2, která byla součástí zbytků kameniva. 

Množství SiO2 obsaženého v kamenivu bylo určeno na základě výstupu XRD. Nejvyšší 

množství nezhydratovaných slínků cca 12,5 hm. % bylo vypočteno u vzorku MBM-SB, 

což potvrzuje původní předpoklad. Ostatní MBM obsahovaly přibližně 8 – 9 hm. % 

nezhydratovaných slínků. Kalkulace provedená na cementu, díky použití stejné metodiky, 

souhlasí s technickým listem výrobce cementu s odchylkou do 1 hm. %. Při výpočtu množství 

slínkových minerálů v mikromletých betonových moučkách budou výsledky zatíženy větší 

odchylkou z důvodu přítomnosti úlomků kameniva, které ovlivňují poměr oxidů využitých 

při výpočtu slínkových minerálů. 
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Tab. 6.2: Chemické složení vstupních materiálů z XRF. 

Díky XRF analýze je zároveň možné odhalit případnou kontaminaci nebezpečnými 

látkami (těžké kovy apod.), které by mohly mít negativní vliv na vlastnosti výsledného 

kompozitu. Dále je také možné zjistit koncentraci chloridů a síranů ve vstupním materiálu 

a zajistit, aby nebyly překročeny povolené limity. Ani v jednom typu testovaných MBM nebyly 

zjištěny nebezpečné látky ani nadměrně vysoké koncentrace chloridů a síranů (Tab. 6.2). 

Množství chloridů je omezeno z důvodu ochrany betonářské výztuže. Množství síranů je 

omezeno z důvodu omezení vzniku ettringitu při reakci C3A v raných fázích hydratace. Limity 

přípustného množství síranů(1) a chloridů(2) jsou definovány hodnotami max. 4 %(1) 

a nedefinováno(2) pro cement (ČSN EN 197-1 ED.2, 2012), hodnotami 0,8 %(1) a 0,01 %(2) pro 

kamenivo (ČSN EN 12620+A1, 2008) a hodnotami 3,5 %(1) a 0,4 %(2) pro beton (ČSN EN 

206+A1, 2018). Zjištění vysokého obsahu síranů nebo v chloridů v MBM by nutně nemuselo 

znamenat vyřazení konkrétního materiálu, ale mohlo by být upraveno dávkování nebo omezeno 

použití v méně agresivním prostředí. 

Složky 

Procentuální zastoupení složek [hm. %] 

CEM MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

CaO 65,50 21,10 13,80 23,80 16,40 

SiO2 20,10 40,50 41,50 36,40 44,50 

Al 2O3 4,40 11,80 13,80 7,56 10,70 

Fe2O3 2,50 4,10 3,97 3,13 3,65 

SO3 3,00 1,22 0,66 1,58 1,20 

MgO 1,51 2,30 2,45 1,43 2,03 

Na2O 0,12 1,51 2,69 1,36 1,84 

K2O 0,75 1,83 2,82 1,46 1,65 

Cl 0,032 0,008 0,073 0,024 0,018 

ostatní 0,18 0,82 0,74 0,56 0,71 

LOI 1,91 14,80 17,50 22,70 17,30 
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Tab. 6.3: Množství slínkových minerálů vypočtené dle Bougueho kalkulace z XRF. 

Další analýzou zaměřenou na složení MBM byla rentgenová difrakce. Výsledky 

fázového složení z XRD analýzy jsou zobrazeny v Tab. 6.4 a jsou významně ovlivněny 

přítomností krystalického plniva z rozdrceného kameniva. Mezi nejlépe rozpoznatelné fáze 

patří křemen (SiO2), živec a muskovit. Minoritně byly zastoupeny ještě další fáze, mezi nimi 

např. kalcit (CaCO3) nebo portlandit (Ca(OH)2). 

Tab. 6.4: Fázové složení mikromletých betonových mouček dle XRD. 

Slínkové 
minerály 

Procentuální zastoupení slínkových minerálů [hm. %] 

CEM MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

C3S 72,2 - - - - 

C2S 5,8 9,5 7,9 12,5 7,9 

C3A 7,4 - - - - 

C4AF 7,6 - - - - 

Celkem 93 9,5 7,9 12,5 7,9 

Fáze 

Procentuální zastoupení fází [hm. %] 

MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

Křemen 62 39 68 58 

Albite 13 26 11 21 

Kalcit 4 5 1 2 

Muskovit 13 12 10 12 

Portlandit - 2 1 1 

Sanidin 6 - 6 - 

Larnit - - 3 - 

Chlorit-serpentin 1 - - - 

Mikroklin - 10 - - 

Dolomit - - - 1 

Ortoklas - - - 5 

Feroaktinolit - 4 - - 
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Vyhodnocení zbytků slínkových minerálů pomocí XRD je vzhledem k převážně 

amorfnímu charakteru, minoritnímu zastoupení slínků a mnoha překryvům vrcholů na hranici 

možností této metody a tudíž velmi nejisté. Slínkové minerály C3S a C2S mají v zásadě 

3 výrazné vrcholy na difrakčním úhlu 2θ ≈ 32,65°, 2θ ≈ 33,25° a 2θ ≈ 34,4° (Idris, et al., 2007), 

které jsou vidět na Obr. 6.2. Vrcholy specifické pro aluminosilikátové fáze nebyly ve vzorcích 

MBM zachyceny. Pro výpočet množství nezhydratovaných cementových zrn se jeví jako 

nejslibnější vrchol na difrakčním úhlu 2θ ≈ 32,65°, protože by neměl být ovlivněn dalšími 

fázemi. Tento konkrétní vrchol nebyl viditelný ve vzorcích MBM-P a MBM-Z, což znamená 

obsah C3S/C2S nižší než 1 %. Vrchol na difrakčním úhlu 2θ ≈ 32,65° byl zachycen u vzorků 

MBM-SA a MBM-SB. Ve vzorku MBM-SA bylo zjištěno množství C2S/C3S přibližně 

6,3 hm. % a u vzorku MBM-SB  přibližně 4,5 hm. %. Ovšem stejně jako v případě XRF je 

výpočet nepřímý a může být ovlivněn přítomností úlomků kameniva. 

 

Obr. 6.2: Výstup XRD analýzy cementu a MBM-SA s vrcholy vhodnými pro výpočet 
množství slínkových minerálů. 

Další metodou pro zkoumání fázového složení mikromletých betonových mouček byla 

TGA a DTG analýza. Na Obr. 6.3 jsou zobrazeny výstupy z tohoto měření. Zřetelné vrcholy 

DTG analýzy lze u tohoto typu materiálu přiřadit na základě porovnání s termoanalytickými 

křivkami. Detekován byl C-S-H gel (cca 100 °C),  portlandit (cca 450 °C) a CaCO3 (cca 750 °C) 

(Bordy, et al., 2017). 
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Obr. 6.3: Křivky TG analýzy (čárkovaná čára) a DTG (plná čára) analýzy mikromletých 
betonových mouček. 

Vyhodnocení podílu jednotlivých fází pomocí termogravimetrie je zřejmé z Tab. 6.5. 

Vzhledem k tomu, že vyhodnocení zastoupení jednotlivých fází dle DTG křivky je v tomto 

případě provedeno pouze manuálně na základě podílu ploch jednotlivých vrcholů, nelze určit 

hmotnostní zastoupení jednotlivých fází ve vzorcích a není tudíž možné porovnání s dalšími 

metodami. Je však možné porovnat rozdíly mezi podíly jednotlivých fází pro různé typy 

mikromleté betonové moučky. Dopočtené podíly mohou být částečně ovlivněny koincidencemi 

s jinými fázemi. Z dopočtených hodnot je vidět, že MBM-SA má nejvyšší obsah C-S-H gelu. 

Z vyhodnocení lze podpořit výsledky XRD, ze kterých vyplývá, že největší množství CaCO3 je 

ve vzorcích MBM-P a MBM-Z. CaCO3 pochází z kameniva (Oksri-Nelfia, et al., 2016) 

a množství v jednotlivých vzorcích přibližně odpovídá množství kameniva ve vzorku 

zjištěnému při SEM-BSE analýze (Tab. 6.6). Vzhledem k nízkému obsahu portlanditu v MBM 

dle XRD analýzy nelze potvrdit poměry vyplývající z DTG analýzy. 
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Tab. 6.5: Vyhodnocení podílu ploch jednotlivých vrcholů DTG analýzy mikromletých 
betonových mouček. 

Poslední provedenou analýzou zkoumající fázové složení mikromletých betonových 

mouček je elektronová mikroskopie. Pomocí SEM s použitím BSE detektoru byly vytvořeny 

snímky, kde je možné identifikovat jednotlivé fáze MBM. Na snímku (Obr. 6.4) při 1000 × 

zvětšení jsou jasně vidět úlomky kameniva, cementová pasta, zbytky nezhydratovaných slínků 

a tmavě šedé pozadí, které je tvořeno epoxidovovu pryskyřicí, kteru byly mikromleté betonové 

moučky zality. 

Na vytvořených snímcích byla provedena obrazová analýza, pomocí které bylo 

zjištěno procentuální zastoupení jednotlivých fází v MBM. Z výsledků v  Tab. 6.6 je vidět, 

že vzorek MBM-P obsahuje největší množství kameniva a to téměř 82 % a tím pádem 

obsahuje nejmenší množství cementové pasty. Z hlediska podílu kameniva a cementové pasty 

jsou na tom téměř shodně vzorky MBM-Z a MBM-SB. Nejvyšší podíl cementové pasty 

a nejnižší podíl kameniva má vzorek MBM-SA. Nejvyšší obsah nezhydratovaných slínkových 

minerálů je dle Tab. 6.6 obsažen ve vzorku MBM-SA. Vzorky MBM-SB obsahují o něco menší 

množství cementové pasty, a tudíž i menší množství slínkových minerálů. Vzorek MBM-Z, 

který je z hlediska obsahu cementové pasty srovnatelný s vzorkem MBM-SB, obsahuje menší 

množství slínkových minerálů. Je zajímavé, že u vzorku MBM-P byl i přes nízký obsah 

cementové pasty zjištěn poměrně velký obsah slínkových minerálů. 

Tab. 6.6: Fázové složení mikromletých betonových mouček dle snímků ze SEM-BSE. 

Fáze 

Podíl plochy jednotlivých vrcholů DTG [%] 

MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

C-S-H gel 23 15 29 24 

Portlandit 3 2 12 11 

CaCO3 16 17 7 11 

Složky 

Procentuální zastoupení fází [%] 

MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

slínkové minerály 4,91 ± 0,41 1,97 ± 0,35 8,49 ± 0,55 3,19 ± 0,48 

cementová pasta 12,94 ± 3,52 33,32 ± 10,32 42,36 ± 8,34 34,40 ± 11,33 

kamenivo 81,93 ± 7,32 63,71 ± 10,52 49,15 ± 8,85 62,41 ± 10,82 
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Obr. 6.4: Snímek MBM-P ze SEM s BSE detektorem při 1000× zvětšení s označením fází: (1) 
nezhydratovaný slínkový minerál – bílé, (2) úlomky kameniva – světle šedé a hladké, (3) 

C-S-H gel – světle šedý s texturou, (4) epoxydová pryskyřice – tmavě šedá. 

Z provedených analýz zaměřujících se na určení zbytkové množství slínkových 

minerálů v MBM nelze zcela rozlišit zastoupení jednotlivých slínkových minerálů. V případě 

XRF a XRD analýzy je hlavním důvodem nepřímé zjištění slínkových minerálů vycházející 

z poměru jednotlivých oxidů. Vyhodnocení obou metod je poměrně přesné pro cement, 

ale pro MBM s vysokým obsahem kameniva je tato metoda nepřesná (a to i při zohlednění 

obsahu kameniva). V případě použití SEM-BSE analýzy nelze rozlišit slínkové minerály, 

protože mají podobné složení a tím pádem i průměrné atomové číslo, které ovlivňuje zobrazení 

na snímcích. Výsledky mohou být navíc zkresleny přítomností částic z opotřebení zubů 

v mlecím zařízení, které budou mít podobný fázový kontrast nebo mohou rozsah fázového 

kontrastu snímku částečně ovlivnit. Z hlediska průběhu hydratace jednotlivých  slínkových 

minerálů lze předpokládat, že případné zbytky slínkových minerálů v MBM bude tvořit 

s největší pravděpodobností pouze C2S. 

1 
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Při porovnání výsledků provedených analýz lze s jistotou říci, že největší množství 

nezhydratovaných slínků obsahuje MBM-SA. Jednotlivými metodami bylo množství slínků 

stanoveno na 6,3 až 12,5 hm. %. Dle SEM-BSE a XRF analýzy má druhý nejvyšší obsah slínků 

MBM-P, a to v množství od 4,9 do 9,5 hm. %. Avšak pomocí XRD analýzy nebyla přítomnost 

slínků v MBM-P zjištěna vůbec, resp. do max. 1 hm. %. Třetí nejvyšší obsah slínků byl nalezen 

v MBM-SB pomocí BSE-SEM a XRF analýzy. Vzhledem k jemnosti mletí však nemusela být 

některá zrna vůbec rozemleta a touto metodou tedy nemohla být ani zachycena. Dle XRD 

analýzy byl v MBM-SB zjištěn dokonce druhý nejvyšší obsah slínků. Celkové množství slínků 

u MBM-SB je odhadováno v rozmezí 3,2 – 7,9 hm. %. Nejmenší množství slínků obsahuje 

MBM-Z. Dle SEM-BSE a XRF analýzy obsahuje 2,0 – 7,9 hm. %, ale analýzou XRD nebyly 

slínky nalezeny vůbec (množství do max. 1 hm. %). Na základě výstupů provedených analýz, 

možných nepřesností jednotlivých analýz a nesourodosti výsledků je skutečný obsah 

nezhydratovaných slínků možné spíše odhadnout. Shrnutí zachyceného množství slínků dle 

provedených analýz a odhad skutečného množství nezhydratovaných slínků v MBM je uveden 

v Tab. 6.7. Je však nutné zmínit, že součástí cementové matrice mohou být i další fáze (např.  

portlandit), které mohou znovu reagovat a přispívat ke zlepšení některých vlastností finálního 

cementového kompozitu. Vzhledem k tomu, že množství slínků v MBM je nejvíce ovlivněno 

obsahem cementové pasty jakožto fáze, která slínky obsahuje, bude v dalších kapitolách 

namísto množství nezhydratovaných cementových slínků bráno v potaz především množství 

původní cementové matrice. 

Tab. 6.7: Shrnutí výsledků obsahu nezhydratovaných slínků v MBM a odhad skutečného 
množství. 

Uvedený odhad množství slínků ve vzorcích MBM-SA a MBM-SB je dán nejnižší 

zjištěnou hodnotou. Odhad množství slínků ve vzorku MBM-Z je stanoven ze dvou nejnižších 

Analýza 

Procentuální obsah nezhydratovaných slínků (C2S/C3S) v MBM [XRF, 
XRD, odhad – hm. %; SEM-BSE % plochy] 

MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

XRF 9,5 7,9 12,5 7,9 

XRD < 1 < 1 6,3 4,5 

SEM-BSE 4,91 ± 0,41 1,97 ± 0,35 8,49 ± 0,55 3,19 ± 0,48 

odhad max. 1 1 – 2 6,3 3,2 
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hodnot, tzn. z hodnot zjištěných analýzami XRD a SEM-BSE. Bylo také přihlédnuto k obsahu 

cementové pasty (fáze obsahující slínky) v jednotlivých vzorcích. Odhad množství slínků 

ve vzorku MBM-P byl definován podle nejnižší zjištěné hodnoty s přihlédnutím k nízkému 

množství cementové pasty resp. velkého množství kameniva. Nejvyšší množství slínků 

v MBM-SA lze vysvětlit především odlišným způsobem separace starého betonu. Tím došlo 

k zajištění vysokého množství cementové pasty, ve které jsou slínky obsaženy. Při porovnání 

MBM-Z a MBM-SB bylo zjištěno, že i při stejném podílu cementové pasty je obsah slínků 

vyšší u vzorku MBM-SB. Zde do vysvětlení vstupuje vliv původu MBM. Vliv původu zahrnuje 

podmínky v místě, kde se původní beton nacházel, stáří betonu a zároveň složení betonu 

a cementu. MBM-Z byl vyroben z betonu, který byl v dlouhodobém kontaktu s vlhkostí, 

což mohlo z dlouhodobého hlediska zajistit vodu nutnou pro pokračování hydratace C2S. 

Oproti tomu MBM-SB (i MBM-SA) je vyrobena ze sloupů pozemní stavby, které byly před 

vlhkostí dlouhodobě chráněny. S ohledem na stáří původního betonu je však důvodem vyššího 

obsahu slínků u vzoru MBM-SB především složení použitého cementu. MBM-Z je z relativně 

mladého betonu (několik let), což znamená, že byl použit portlandský cement s nízkým 

obsahem C2S do 10 hm. %. Oproti tomu MBM-SB (i MBM-SA) je vyrobena z betonu starého 

téměř 100 let, kdy byl běžně využíván portlandský cement s obsahem C2S až 30 hm. %. 

Ve vzorku MBM-P je nejmenší množství slínku především z důvodu malého obsahu 

cementové pasty. Zároveň je MBM-P vyrobena z poměrně starého betonu, který byl 

dlouhodobě v kontaktu s vlhkostí a většina slínků je pravděpodobně zhydratovaná. 

Mezi autory věnující se použití betonové moučky a zkoumající přítomnost a případně 

množství nezhydratovaných slínků, které by se mohly podílet na hydrataci, patří Ma & Wang 

(2013). Při svém výzkumu našli v laboratorně připravené a 3 měsíce staré betonové moučce 

pomocí XRD blíže nespecifikované množství C2S. Oksri-Nelfia, et al. (2016) používali 

betonovou moučku z 5 let starého betonu s obsahem vysokopecního popílku. Na základě stupně 

hydratace a přesného složení původního betonu odhadují 2,3 % nezhydratovaných slínků. 

Na základě obrazové analýzy SEM-BSE snímků starého betonu bylo odhaleno 1,6 % 

nezhydratovaných slínků v cementové pastě. Množství slínků je vzhledem k obsahu kameniva 

v betonové moučce v souladu s výsledky uvedenými v této disertační práci. Bordy, et al. (2017) 

v moučce vyrobené z 90 dní staré cementové malty odhaduje množství nezhydratovaných 

slínků okolo 24 %. Přítomnost slínků potvrzuje pomocí XRD, ale neověřuje množství. 
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Vypočtené množství však nelze brát vážně a skutečné množství bude výrazně nižší, 

což  nepřímo potvrzují navazující testy.   

Na základě provedených snímků proběhlo také tvarové hodnocení zrn mikromleté 

betonové moučky. Během analýzy bylo hodnoceno více než 91 000 zrn od každého typu 

mikromleté betonové moučky. Na základě snímku Obr. 6.4 a výsledků uvedených v Tab. 6.8 

se příliš neliší a lze obecně konstatovat, že zrna všech zkoumaných MBM mají mírně podlouhlý 

ostrohranný tvar. 

Tab. 6.8: Tvarové charakteristiky vyhodnocené ze snímků SEM-BSE. 

Na elektronovém mikroskopu byla navíc provedena také prvková analýza pomocí 

detektoru EDS. Při použití této analýzy jsou nejprve vytvořeny snímky podávající informaci 

o morfologii a o fázovém kontrastu zkoumaného vzorku, díky čemuž je pak možné rozlišit 

jednotlivá zrna a částečně i jejich strukturu. Následně jsou vybraná místa, obvykle zrna popř. 

inkluze, podrobena prvkové analýze (EDS). Přiklad snímku získaného při EDS analýze včetně 

vybraných míst, kde byla samotná EDS analýza provedena je vidět na Obr. 6.5. Světle šedivé 

fáze s hladkým povrchem byly na základě prvkové analýzy vyhodnoceny jako zrna úlomků 

kameniva. Světle šedivé fáze s členitým povrchem a světlými inkluzemi byly vyhodnoceny 

jako C-S-H gel s možnými inkluzemi v podobě nezhydratovaných slínků. Tmavě šedé pozadí 

je opět tvořeno epoxidovou pryskyřicí, kterou byla zrna zalita. 

Vlastnosti MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

kruhovitost (Circ.) 0,73 ± 0,13 0,66 ± 0,21 0,74 ± 0,17 0,69 ± 0,20 

kulatost (Round.) 0,52 ± 0,11 0,53 ± 0,17 0,54 ± 0,16 0,52 ± 0,17 

tvarový index (AR) 2,24 ± 0,30 2,13 ± 0,44 2,06 ± 0,31 2,15 ± 0,59 
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Obr. 6.5: Snímek MBM-SA ze SEM s vyznačenými místy EDS analýzy při 1000× zvětšení 
s označením fází: (2) úlomky kameniva, (3) C-S-H gel s možným výskytem slínku, (4) 

epoxidová pryskyřice. 

Na základě manuálního přiřazení zrn k jednotlivým fázím dle prvkového složení byla 

sestavena Tab. 6.9 popisující rozsah velikosti zrn pro jednotlivé fáze. Z tabulky je zřejmé, 

že u všech vzorků byla nejmenší zrna portlanditu, která dosahovala velikosti maximálně 30 μm. 

Velikost zrn kameniva i C-S-H gelu se u vzorků MBM-P, MBM-Z a MBM-SA pohybuje 

v celém spektru zrnitosti zjištěném při granulometrické analýze. Jediný vzorek, u kterého toto 

tvrzení neplatí je vzorek MBM-SB. Důvodem omezeného rozsahu velikosti zrn u vzorku 

MBM-SB byla nevhodná příprava vzorku pro mikroskopickou analýzu. Na rozdíl od ostatních 

MBM byl zkoumaný nábrus MBM-SB odříznut v horní části vzorku, která neobsahovala hrubší 

zrna, která při přípravě klesla ke dnu vzorku. V Tab. 6.9 je zároveň manuálně vyhodnocený 

tvarový index zrn. Tvarový index vyhodnocený v rámci SEM-EDS analýzy téměř odpovídá 

softwarem vyhodnocenému tvarovému indexu ze SEM-BSE analýzy. V Tab. 6.9 je však navíc 
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informace o tvaru přiřazena jednotlivým fázím. U všech vzorků je vidět, že zrna kameniva mají 

v porovnání s C-S-H gelem mírně podlouhlejší tvar. 

Tab. 6.9: Vlastnosti zrn jednotlivých fází dle SEM-EDS analýzy. 

Vyhodnocení pH 

Dalším zkoumaným parametrem bylo pH vodní suspenze s rozptýlenou mikromletou 

betonovou moučkou. Všechny zkoumané vzorky měly hodnoty pH vyšší než 11. Hlavním 

důvodem pro měření pH bylo zajištění dostatečné zásaditosti, která je u cementových 

kompozitů stěžejní z hlediska pasivace výztuže. Nízká hodnota pH by mohla být způsobena 

například vysokým stupněm karbonatace. Nízká hodnota pH by navíc mohla indikovat vysoké 

koncentrace kyselých látek, jako jsou například chloridy a sírany. 

Tab. 6.10: pH vodní suspenze s rozptýlenou vstupní surovinou v hmotnostním poměru 1:100. 

Materiál Fáze Velikost zrn [μm] Tvarový index [μm] 

MBM-P 
 

kamenivo 5 – 210 1,5 

C-S-H gel 5 – 250 2,0 

portlandit 2 – 15 2,1 

MBM-Z 

kamenivo 3 – 120 1,6 

C-S-H gel 2 – 90 2,0 

portlandit 7 – 25 1,5 

MBM-SA 

kamenivo 5 – 50 1,6 

C-S-H gel 3 – 30 1,9 

portlandit 5 – 15 2,0 

MBM-SB 

kamenivo 2 – 40 1,3 

C-S-H gel 2 – 50 1,9 

portlandit 5 – 30 1,8 

 CEM MBM-P MBM-Z MBM-SA MBM-SB 

pH 12,5 11,9 11,6 12,9 12,8 
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Průběh hydratace a kalorimetrie 

Pro ověření vlivu mikromleté betonové moučky na průběh hydratace bylo na vzorcích 

cementových past provedeno kalorimetrické měření. Očekávaný byl drobný nárůst vývinu 

hydratačního tepla vlivem přítomnosti reaktivních fází v původní cementové matrici MBM. 

Výstupem kalorimetrického měření je křivka tepelného toku a celkové vydané teplo přepočtené 

na 1 g cementu. Z tepelného toku jednotlivých vzorků zobrazeného na Obr. 6.6 jsou zřejmé 

nárůsty tepelného toku v průběhu celé sledované doby. Již v iniciační fázi probíhající řádově 

několik minut od počátku měření, kdy roste koncentrace iontů ve směsi, se pohybují hodnoty 

tepelného toku u past s MBM na hodnotách okolo 0,45 – 0,5 W a u cementu je dosaženo 

maximální hodnoty pouhých 0,21 W. V indukční periodě s minimem okolo 1. hodiny je 

hodnota tepelného toku opět nejnižší u referenčního cementu. Na vrcholu akcelerační fáze 

trvající přibližně od 2 do 12 h,  kdy vrcholí hydratace C3S (cca 72 %), vykazují pasty s MBM-P, 

MBM-Z a MBM-SB hodnoty tepelného toku v podstatě stejné jako u samotného cementu. 

U cementové pasty s MBM-SA je však ve stejném místě zřejmý nárůst o cca 6,5 % a navíc 

okolo 15. hodiny vzniká další vrchol. Druhý vrchol lze přisoudit reakci C3A v cementu 

(cca 8 hm. %). Pasta s MBM-Z měla oproti referenčnímu cementu vrchol opožděný o cca 1 h 

a pasta s MBM-SB o cca 0,5 h. Ve fázi zpomalení pokrývající v podstatě zbytek zkoumané 

doby je vidět zmírnění poklesu u referenční cementové pasty, cementové pasty s MBM-P, 

MBM-SA a MBM-SB v době okolo 21 – 24 hodin. V této periodě je již vidět znatelně vyšší 

tepelný tok u všech cementových past s MBM. Nejvyšší hodnoty tepelného toku na počátku 

fáze zpomalení jsou patrné u past s MBM-SA a MBM-Z. 
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Obr. 6.6: Křivky tepelného toku (plná čára) a kumulativní křivky vydaného tepla (čárkovaná 
čára) cementových past s MBM během prvních 5 dní vztažené na 1 g cementu. 

Při porovnání křivek kumulativního množství vydaného tepla (Obr. 6.6) je 

jednoznačně vidět vliv MBM na nárůst vydaného tepla. Všechny cementové pasty s obsahem 

MBM vydaly při hydrataci po 5 dnech více tepla než referenční cement a to o 27 až 40 %. 

Kalorimetrické měření a rozdíly mezi jednotlivými pastami je možné vysvětlit dvěma 

způsoby. Vliv na vývin hydratačního tepla může mít jednak přítomnost reaktivních fází 

v původní cementové matrici MBM, a zároveň působení MBM jako mikroplniva. S ohledem 

na množství nezhydratovaných slínků v MBM (Tab. 6.7) by mělo být celkového množství 

vydaného hydratačního tepla u past s MBM  pouze o několik procent vyšší. Lze tedy 

předpokládat, že majoritní vliv na vývin hydratačního tepla bude mít právě efekt mikroplniva. 

Slínky v MBM jsou tvořeny především C2S, které má pomalý nástup hydratace a nemělo by 

výrazně ovlivnit iniciační fázi hydratace. Avšak tepelný tok cementových past s MBM je vyšší 

již od iniciační fáze, což podporuje předpoklad o funkci MBM jako mikroplniva. Vyšší tepelný 

tok nebo celkové vydané teplo cementových kompozitů s obsahem betonové moučky, které 

neodpovídá pouze reakci slínků v betonových moučkách, uvádějí i další autoři (Bordy, et al., 

2017). Oksri-Nelfia, et al. (2016) tuto skutečnost navíc potvrzuje testováním vzorků, kde byla 

betonová moučka nahrazena inertním plnivem. Obdobné ověření bylo prováděno i v souvislosti 
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s touto prací (Topič & Prošek, 2017a), kdy byla mikromletá betonová moučka nahrazena 

inertním mikroplnivem ve formě křemičité moučky. 

Rozdílnou kinetiku při použití mikroplniva ve své práci vysvětluje Berodier 

& Scrivener (2014). Na základě důkladné analýzy kalorimetrického měření a detailního 

zkoumání pomocí SEM, vysvětluje, že změny v hydratačním procesu vzorků s mikroplnivem 

nesouvisí s pouhým zvětšením nukleační plochy pro růst C-S-H, ale i poměrně komplikovaným 

mechanismem vzájemného působení zrn cementu a mikroplniva. Díky přidání zrn mikroplniva, 

dochází ke zmenšení vzdálenosti mezi zrny a vzájemnému tření zrn cementu a mikroplniva 

při míchání. Vlivem tření při míchání pravděpodobně dochází k narušení vrstev kolem 

rozpouštějícího se povrchu cementových zrn a k lepšímu rozptýlení iontů, což má za následek 

zrychlené tempo vzniku nukleačních center na povrchu cementových zrn. Zároveň se zdá, 

že dochází i ke zrychlení růstu hydratačních produktů. Vlivem tření zrn cementu a mikroplniva 

totiž dochází k uvolnění nukleačních center z povrchu cementových zrn a k distribuci těchto 

nukleačních center, která se následně uchytí na povrchu a v pórovém systému mikroplniva. 

Zároveň ve své práci zmiňují, že zmenšení vzdálenosti mezi zrny je ovlivněno jejich velikostí, 

takže s menšími zrny se zmenšuje vzájemná vzdálenost a zvětšuje se tření při míchání. 

Obdobný efekt má i zvýšení rychlosti míchání. 

Z průběhu kumulativních křivek hydratačního tepla je zřejmé, že nárůst hydratačního 

tepla je závislý na vyšší jemnosti, resp. menší velikosti zrn MBM. Z pohledu práce Berodier 

& Scrivener (2014) je tato závislost dána zmenšující se vzdáleností mezi zrny cementu a 

mikroplniva. Zřetelný nárůst tepelného toku u MBM-SA ve vrcholu akcelerační fáze a počátku 

zpomalující fáze o cca 4 % bude pravděpodobně způsoben přítomností reaktivních fází v 

původní cementové matrici. Díky vysoké jemnosti MBM-SA byly obsažené reaktivní fáze 

pravděpodobně odhaleny ve větším rozsahu než u jiných typů mouček a byly tak lépe 

zpřístupněny pro další reakci. 

6.2 Vliv množství a úpravy MBM na vlastnosti cementových past 

Zpracovatelnost 

Prvním hodnoceným parametrem u cementových past byla zpracovatelnost čerstvé 

směsi. Zpracovatelnost byla zjišťována za pomoci zkoušky rozlití. Hodnoty rozlití v závislosti 
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na množství mikromleté betonové moučky jsou zřejmé z Tab. 6.11. U směsí P a SB 

se zpracovatelnost po přidání MBM zlepšila, avšak zvyšování obsahu MBM nad hranici 

20 hm. % nemělo již další vliv. U směsí Z a SA se po přidání MBM zpracovatelnost zhoršovala 

do obsahu 40 %. Zhoršení zpracovatelnosti bylo výraznější u směsi SA. 

Tab. 6.11: Rozliv čerstvé směsi v závislosti na množství MBM po 15 rázech. 

Vzhledem ke stejnému obsahu vody ve všech směsích je zřejmé, že změna míry 

zpracovatelnosti je závislá na množství MBM. Avšak zhoršení nebo zlepšení zpracovatelnosti 

je v tomto případě ovlivněno především velikostí zrn, resp. jemností mletí MBM.  Z výsledků 

můžeme usoudit, že hranice mezi zlepšením nebo zhoršením zpracovatelnosti je dána měrným 

povrchem okolo 300 m2/kg nebo přítomností zrna > 120 μm. Vliv může mít samozřejmě i tvar 

a drsnost zrn. I když u všech typů MBM byl tvar zrn v podstatě stejný, tak rozdíly v kruhovitosti 

indikují, že zrna MBM-P a MBM-Z mají nepatrně drsnější povrch. 

Ma & Wang (2013) a Oksri-Nelfia, et al. (2016) zjistili zlepšení zpracovatelnosti směsi 

při přidání mikromleté betonové moučky. U první práce však není známa granulometrie 

ani měrný povrch použité moučky. U druhé práce jsou zase testovány cementové malty, nikoliv 

pasty, a navíc je použita moučka z betonu, který obsahoval vápencové kamenivo, které má 

pozitivní vliv na zpracovatelnost (Prošek, et al., 2017). V práci Lv, et al. (2009) se na rozdíl 

od předchozích autorů zpracovatelnost směsi po přidání mikromleté betonové moučky zhoršila. 

V případě práce Pavlů, et al. (2016b) došlo po náhradě cementu 5 – 15 % betonové moučky 

ke zhoršení zpracovatelnosti směsi, avšak rozdílné množství moučky v podstatě nemělo 

na zpracovatelnost vliv. Bohužel v této práci také není uvedena granulometrie ani měrný 

povrch moučky. Jak je vidět, jednoznačný závěr nelze určit ani při porovnání s jinými autory, 

protože  zpracovatelnost bude výrazně ovlivněna způsobem přípravy a rozdílným způsobem 

míchání směsi. 

Sada směsí Rozliv směsi v závislosti na obsahu MBM [mm] 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

15
 r

áz
ů 

P 175 190 200 200 200 200 

Z 175 165 150 140 120 115 

SA 175 150 135 120 115 115 

SB 175 190 200 200 200 200 
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Objemová hmotnost a porozita 

Na Obr. 6.7 je vidět, že objemová hmotnost vzorků s obsahem 10 hm. % mikromleté 

betonové moučky u většiny typů MBM zůstala stejná nebo nepatrně vzrostla. Pouze u vzorků 

SB  došlo oproti referenční cementové pastě k nepatrnému poklesu objemové hmotnosti již 

při 10 % obsahu MBM, ale jen o pouhé 1 %. Další navyšování množství MBM vede k poklesu 

objemové hmotnosti u většiny past. Výraznější pokles oproti ostatním sadám je vidět 

u sady Z při 20 hm. % MBM. Srovnáme-li mezi sebou jednotlivé sady vzorků, můžeme 

konstatovat, že do 30 hm. % je pokles objemové hmotnosti velmi podobný (okolo 2,5 %) jako 

u referenční cementové pasty. U sady vzorků SB a P s obsahem 40 hm. % MBM došlo oproti 

ostatním vzorkům k drobnému nárůstu objemové hmotnosti. Při srovnání objemové hmotnosti 

jednotlivých sad s 50 % náhradou cementu lze vidět nejmenší pokles objemové hmotnosti 

u sady SB o necelá 4 % a nejvyšší pokles u sady SA o necelých 7 % ve srovnání s referenční 

cementovou pastou. 

 

Obr. 6.7: Graf závislosti objemové hmotnosti cementové pasty na obsahu MBM včetně 
směrodatných odchylek. 

Distribuční křivky velikosti pórů se pro jednotlivé vzorky s 10 hm. % mikromleté 

betonové moučky (Obr. 6.8) téměř neliší od referenčního cementu a neliší se ani mezi sebou. 

U vzorku Z10 je však již dle grafu zřejmé nepatrně nižší množství pórů o velikosti 
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0,005 – 0,1 μm. Většina pórů leží v rozsahu 0,01 – 0,1 μm. U referenční cementové pasty tvoří 

relativní objem pórů v tomto rozsahu 60,3 %, u vzorku P10 60,6 %, u vzorku Z10 74,5 %, 

u vzorku SA10 66,7 % a u vzorku SB 10 77,5 %. Většinu zbylého objemu tvoří póry o průměru 

0,1 – 1 μm. U referenční cementové pasty tvoří relativní objem pórů v tomto rozsahu 35,3 %, 

u vzorku P10 30,7 %, u vzorku Z10 15,0 %, u vzorku SA10 29,4 % a u vzorku SB10 17,5 %. 

Všechny tyto vzorky pak obsahují okolo 5 % pórů o průměru < 0,01 μm a 5 % pórů o průměru 

> 10 μm. 

 

Obr. 6.8: Distribuční křivky velikosti pórů cementových past s 10 % MBM.  

Při pohledu na distribuční křivky velikosti pórů pro jednotlivé vzorky s 30 hm. % 

mikromleté betonové moučky (Obr. 6.9) jsou zřejmé rozdíly v objemu pórů především 

v rozsahu 0,005 – 0,05 μm. Největší objem pórů mají v tomto rozmezí vzorky Z30 a SA30, 

nejmenší pak vzorek SB30. Vzorky Z30 a SA30 mají objem pórů v tomto rozsahu větší 

než referenční cementová pasta. Vzorek P je s CEM (ref.) srovnatelný a vzorek SB30 obsahuje 

objem pórů menší než CEM (ref.). Většina pórů leží opět v rozsahu 0,01 – 0,1 μm. U vzorku 

P30 tvoří relativní objem pórů v tomto rozsahu 53,2 %, u vzorku Z30 77,4 %, u vzorku SA30 

65,9 % a u vzorku SB30 68,4 %. Většinu zbylého objemu tvoří póry o průměru 0,1 – 1 μm. 

U vzorku P30 tvoří relativní objem pórů v tomto rozsahu 37,0 %, u vzorku Z30 16,7 %, 
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u vzorku SA30 27,3 % a u vzorku SB30 20,0 %. Všechny tyto vzorky pak obsahují okolo 5 % 

pórů o průměru < 0,01 μm a 5 % pórů o průměru > 10 μm. 

 

Obr. 6.9: Distribuční křivky velikosti pórů cementových past s 30 % MBM. 

Distribuční křivky velikosti pórů zobrazené na Obr. 6.10 odpovídají vzorkům 

s 50 hm. % mikromleté betonové moučky. Při takto vysokém obsahu MBM je již jasně zřejmý 

vyšší obsah pórů u všech vzorků MBM oproti referenční cementové pastě v rozsahu 

0,005 – 1 μm. Relativní objem pórů o průměru 0,01 – 0,1 μm u vzorků s 50 hm. % MBM již 

výrazně nepřevažuje nad objemem pórů o průměru 0,1 – 1 μm jako u předchozích vzorků 

s 10 a 30 hm. % MBM. U některých vzorků je poměr těchto pórů téměř stejný. U vzorku P50 

tvoří relativní objem pórů v rozsahu 0,01 – 0,1 μm 44,0 %, u vzorku Z50 72,4 %, u vzorku 

SA50 58,7 % a u vzorku SB50 47,4 %. Relativní objem pórů o průměru 0,1 – 1 μm u vzorku 

P50 tvoří 50,6 %, u vzorku Z50 20,3 %, u vzorku SA50 36,8 % a u vzorku SB50 43,2 %. 

Všechny tyto vzorky pak obsahují do 4 % pórů o průměru < 0,01 μm a pórů o průměru > 10 μm. 
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Obr. 6.10: Distribuční křivky velikosti pórů cementových past s 50 % MBM. 

Při měření porozity byly u všech vzorků zjištěny póry o minimálním průměru 

0,00425 μm (spodní hranice měřitelnosti přístroje) a maximálním průměru 90 μm. 

Při porovnání distribučních křivek (Obr. 6.8, Obr. 6.9, Obr. 6.10) s Tab. 6.12 lze konstatovat, 

že maximálně 5 % z celkového množství pórů jsou makropóry vzniklé zavlečením vzduchu 

při zpracování směsi. U vzorků s obsahem MBM do 30 hm. % tvoří většinu střední kapilární 

póry a minoritně jsou zastoupeny velké kapiláry a mezifázové póry. Póry menší než 0,01 μm, 

které jsou na rozmezí malých izolovaných kapilár a gelových pórů, byly zastoupeny z 5 %. 

U vzorků s 50 hm. % MBM lze nalézt přibližně 3,5 % makropórů, které vznikly zavlečením 

vzduchu při zpracování směsi. U vzorku Z50 stále převládají střední kapiláry s minoritním 

obsahem velkých kapilár, kdežto u ostatních vzorků je již množství velkých kapilár srovnatelné 

s malými kapilárami. U vzorku P50 velké kapiláry dokonce převládají. Vzorky s 50 hm. % 

MBM obsahují cca do 4 % póry gelové, což je z hlediska vyšší celkové porozity v podstatě 

stejné jako u vzorků s nižším obsahem. Lze tedy říci, že s množstvím MBM nad 30 hm. % roste 

obsah velkých pórů. S ohledem na stejný vodní součinitel to bude pravděpodobně způsobeno 

menším množstvím cementu, díky čemuž dochází ke spotřebování menšího množství vody 

při hydrataci a zároveň ke vzniku menšího množství hydratačních produktů, které by tyto póry 

zaplnily. To, že se podíl nejmenších pórů, které bylo možné pomocí použité techniky zachytit, 

s nižším množstvím cementu v podstatě nezmenšil, potvrzuje, že se jedná především o malé 
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izolované kapiláry než gelové póry vázané v C-S-H gelu. Z distribučních křivek (Obr. 6.8, Obr. 

6.9, Obr. 6.10) lze usoudit, že podíl jednotlivých typů pórů nemá přímou spojitost s typem 

MBM, nebo dokonce s jemností mletí MBM. S přihlédnutím k charakteru zjištěných pórů 

a vlivu na vlastnosti uvedeném v Tab. 6.12 lze říci, že zvětšení celkové porozity bude mít 

negativní vliv především na pevnost a propustnost a také na smrštění v době tuhnutí a tvrdnutí 

(vysoká relativní vlhkost). 

Tab. 6.12: Póry v cementové pastě (Ferreira & Makkonen, 2013; Bensted & Barnes, 2002). 

Shrnutí celkové porosity v závislosti na typu a množství mikromleté betonové moučky 

je vidět na Obr. 6.11. Obecně lze říci, že u všech sad došlo při přidání 10 hm. % MBM ke snížení 

celkové porozity o 0,3 až 0,7 % oproti referenční cementové pastě. Při náhradě 30 hm. % 

cementu MBM již tento trend pro všechny sady neplatí. U vzorků P30 a SB30 došlo oproti 

vzorku CEM (ref.) ke snížení porozity o 0,4 a 1,7 %, kdežto u sady Z a SA došlo ke zvýšení 

porozity o 0,8 a 1,4 %. Všechny vzorky s obsahem 50 hm. % MBM vykazují zvýšení porozity 

oproti referenční cementové pastě. Nejnižší celkovou porozitu měl vzorek Z50 a nejvyšší 

vzorek SA50. Oproti referenčnímu vzorku došlo ke zvýšení porozity o 3,4 resp. 4,7 %. 
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Typ pórů Průměr Popis Původ Vliv na vlastnosti 

Makro 
póry 

te
ch

no
lo

gi
ck

é
   

1 – 0,01 mm kulové dutiny 
zavlečený 
vzduch 

pevnost 

ka
pi

lá
rn

í 
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propustnost 
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póry 

 
50 – 10 nm střední kapiláry 

pevnost, 
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smrštění RV>80% 
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lo
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 10 – 2,5 nm 

malé izolované 
kapiláry 

část vnějších 
produktů 
C-S-H 

smrštění 
50%<RV>80% 

Mikro 
póry 

  2,5 – 0,5 nm póry mezi 
vrstvami C-S-H 

prostor 
vyplněný 

vázanou vodou 

smrštění, 
dotvarování   < 0,5 nm 



Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

Kapitola 6 Výsledky a diskuze 

67 

 

Obr. 6.11: Celková porozita cementových past v závislosti na množství MBM. 

Celkově vzato lze konstatovat, že náhrada 10 hm. % cementu MBM má pozitivní vliv 

na snížení celkové porozity. Je také vidět, že snížení porozity je výraznější u vzorků s hruběji 

mletými moučkami (MBM-P a MBM-SB). V případě větší náhrady cementu se již výsledky 

porozity cementových past s MBM různí. Při pohledu na celkovou porozitu vzorků je zřejmé, 

že při náhradě 30 hm. % cementu MBM, vykazují cementové pasty s hruběji mletými 

moučkami (MBM-P a MBM-SB) snížení porozity, kdežto pasty s jemněji mletými moučkami 

(MBM-Z a MBM-SA) vykazují zvětšení porozity. Při vysokém množství MBM 

okolo 50 hm. % vykazují všechny pasty zvětšení porozity s malým vlivem jemnosti MBM jako 

u přechozích vzorků. Snížení porozity při náhradách do 30 hm. % cementu MBM je 

pravděpodobně způsobeno zmiňovaným fungováním MBM jako mikroplniva, při kterém 

dochází k zaplnění pórů jemnými částicemi a také vzniku a distribuci většího množství 

nukleačních center,  což vede k lepšímu vyplnění pórů C-S-H gelem. Při náhradě cementu nad 

30 hm. % převládá vliv malého poměru cementu k celkovému povrchu přidané MBM, což vede 

ke zvětšení celkové porozity cementové pasty.  

Při porovnání výstupů objemové hmotnosti a celkové porozity lze dojít k závěru, 

že pokles objemové hmotnosti v závislosti na rostoucím množství MBM není způsoben pouze 

zvýšením porozity, jak by se dalo předpokládat. Například u vzorků SA s obsahem 50 hm. % 

MBM došlo oproti referenční pastě ke zvýšení porozity o 4,7 %, ale pokles objemové hmotnosti 
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je téměř 7 %. Z toho lze usoudit, že srovnatelný vliv na objemovou hmotnost má také hustota 

matrice MBM, která je ve srovnání s cementem o cca 16 % nižší. 

V článku Šeps & Broukalová (2014), který je zaměřen na vliv MBM na objemovou 

hmotnost, je vidět stejný trend poklesu objemové hmotnosti v závislosti na rostoucím 

množstvím MBM. Bordy, et al. (2017) se mimo jiné věnuje vlivu množství betonové moučky 

na porozitu vzorků. Z jeho práce vyplývá, že porozita s rostoucím množstvím betonové moučky 

(měrný povrch obdobný jako u MBM-Z) roste a ani při malých náhradách není zřejmé snížení 

porozity. Rozdíl oproti výsledkům v Obr. 6.11 při malé náhradě cementu je pravděpodobně 

způsoben tím, že testovali cementové malty a navíc pomocí méně přesné metody. 

Vývoj dynamických modulů pružnosti 

Prvním sledovaným mechanickým parametrem byl dynamický modul pružnosti 

v průběhu hydratace v 7 denních intervalech. Z Obr. 6.12 je vidět obdobná rychlost nárůstu 

dynamického modulu pružnosti u sady vzorků P, Z a SB při rozdílném množství MBM. 

U těchto sad je během prvních 7 dní dosaženo 87 – 90 % maximální hodnoty dynamického 

modulu pružnosti (po 28 dnech). Do 14 dní je dosaženo přibližně 95 % maximální hodnoty. 

Zbývající části maximální hodnoty dynamického modulu pružnosti je  dosaženo rovnoměrně 

od 14. do 28. dne. Vzorky sady P, Z a SB s 10 hm. % MBM mají obdobný vývoj dynamického 

modulu pružnosti po dobu 28 dní jako referenční cementová pasta. Odlišný nárůst dynamického 

modulu pružnosti lze vidět u sady SA. U této sady je během prvních 7 dní dosaženo cca 82 % 

hodnoty po 28 dnech, ale v porovnání s jinými sadami se jedná o hodnoty o 1 až 2 GPa menší. 

U vzorků sady SA s 10 hm. % dochází mezi 7. a 14. dnem k vyššímu nárůstu než u ostatních 

sad a hodnoty modulu pružnosti jsou oproti ostatním sadám po 14 dnech o 1 až 3 GPa vyšší. 

Nárůst mezi 14. až 21. dnem je obdobný jako u ostatních sad. Mezi 21. a 28. dnem je u sady 

SA s 10 hm. % MBM nárůst modulu obdobný, ale při 30 a 50 % náhradě cementu dochází 

k poklesu dynamického modulu pružnosti o 4 a 7 %. Tento pokles byl zaznamenán u sady SA 

i při 20% náhradě cementu, která na Obr. 6.12 není kvůli přehlednosti zobrazena. 
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Obr. 6.12: Vývoj dynamického modulu pružnosti cementových past v 7 denních intervalech 
včetně směrodatných odchylek, 10 % MBM (plná čára), 30 % MBM (čárkovaná čára) a 50 % 

MBM (čerchovaná čára). 

 

Obr. 6.13: Dynamický modul pružnosti cementových past po 28 dnech v závislosti na 
množství MBM včetně směrodatných odchylek. 

Na Obr. 6.13 je vidět zřejmý pokles dynamického modulu pružnosti v závislosti 

na rostoucím množství MBM. Při 10% náhradě cementu se pokles Edyn pohybuje do 4 %, 
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a u sady SA dokonce k žádnému poklesu nedošlo. Při 30 % obsahu MBM je pokles Edyn 10 až 

12 %. U sady P dochází při 40% náhradě cementu ke snížení poklesu modulu a u sady SB je 

zřejmé nepatrné zlepšení. Pokles dynamického modulu pružnosti oproti referenčnímu cementu 

při 50% náhradě cementu MBM se pohybuje mezi 22 až 28 %. Z hlediska dynamického modulu 

pružnosti dosahuje nejlepších výsledků při množství MBM do 30 hm. % sada SA. Při náhradě 

cementu nad 30 hm. % dosahuje nejvyššího dynamického modulu pružnosti sada SB. 

Na Obr. 6.14 je vidět obdobný trend nárůstu dynamického smykového modulu 

pružnosti v čase jako v případě dynamického modulu pružnosti. Všechny sady s 10 hm. % 

MBM mají obdobný nárůst dynamického smykového modulu pružnosti jako referenční 

cementová pasta. V případě dynamického smykového modulu pružnosti již není zřejmé odlišné 

chování sady SA jako u dynamického modulu pružnosti. U všech sad je během prvních 7 dní 

dosaženo 83 až 90 % maximální hodnoty (po 28 dnech) dynamického smykového modulu 

pružnosti. Do 14 dní je dosaženo až 93 % maximální hodnoty smykového modulu. Po 21 dnech 

již většina sad dosahuje 28 denního maxima. U sady P s 10 a 30 hm. % MBM je vidět nepatrný 

pokles mezi 21. a 28. dnem. V tomto případě je pak možné tento pokles vzhledem 

ke směrodatné odchylce přisoudit chybě měření. 

 

Obr. 6.14: Vývoj dynamického smykového modulu pružnosti cementových past v 7 denních 
intervalech včetně směrodatných odchylek, 10 % MBM (plná čára), 30 % MBM (čárkovaná 

čára) a 50 % MBM (čerchovaná čára). 
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Závislost dynamického smykového modulu pružnosti na množství mikromleté 

betonové moučky (Obr. 6.15) je opět obdobný jako v případě dynamického modulu pružnosti. 

Při 10% náhradě cementu MBM je pokles dynamického smykového modulu pružnosti sady 

P a SB do 5 % a v případě sady SA a  Z nedošlo k žádnému poklesu. Při použití 30 hm. % 

MBM je pokles Gdyn mezi 10 a 14 %. Pokles dynamického smykového modulu pružnosti oproti 

referenčnímu cementu při náhradě 50 hm. % cementu MBM se pohybuje mezi 22 až 28 %. 

Z hlediska dynamického smykového modulu pružnosti dosahuje nejlepších výsledků při 

množství MBM do 30 hm. % sada SA. Při náhradě cementu nad 30 hm. % dosahuje  nejvyššího 

dynamického smykového modulu pružnosti sada SB. 

 

Obr. 6.15: Dynamický smykový modul cementových past po 28 dnech v závislosti na 
množství MBM včetně směrodatných odchylek. 

Z výsledků dynamického modulu pružnosti a dynamického smykového modulu 

pružnosti je jasně vidět závislost mezi rostoucím množstvím mikromleté betonové moučky 

v cementové pastě. Na poklesu dynamických modulů pružnosti s rostoucím množstvím MBM 

se podílí několik aspektů. Prvním je samozřejmě menší množství cementu vzhledem 

k celkovému měrnému povrchu zrn směsi. Druhým je porozita, která také roste s množstvím 

MBM. Posledním je nižší hustota matrice mikromleté betonové moučky oproti samotnému 

cementu. Je však vidět, že při náhradě cementu do 20 hm. % je pokles dynamických modulů 
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pružnosti max. 10 %. Je to dáno tím, že porozita směsi s MBM do 20 hm. % je u většiny sad 

menší nebo srovnatelná s referenčním cementem a vliv na pokles dynamických modulů 

pružnosti má pouze hustota matrice a menší množství cementu. 

Z předchozích výsledků nelze jednoznačně určit závislost dynamického modulu 

pružnosti a dynamického smykového modulu pružnosti na použití rozdílného typu mikromleté 

betonové moučky. Při náhradě cementu do 10 % dosahují nejvyšších hodnot dynamických 

modulů pružnosti nejjemněji mleté moučky MBM-SA a MBM-Z. Při náhradě cementu nad 

10 hm. % již nejde najít přímou spojitost mezi jemností mletí a dynamickými moduly pružnosti. 

Na druhou stranu při obsahu MBM nad 10 hm. % dosahují nejvyšších hodnot dynamických 

modulů pružnosti sady SA a SB, ve kterých je MBM pocházející ze stejného zdroje. V případě 

MBM-SA a MBM-SB se na vyšších hodnotách dynamických smykových modulů oproti 

ostatním moučkám pravděpodobně podílí vyšší hustota matrice a vyšší obsah původní 

cementové matrice. MBM-SB má totiž vyšší hustotu matrice a MBM-SA vyšší obsah původní 

cementové matrice než ostatní mikromleté betonové moučky. Do obsahu 30 hm. % MBM 

vykazuje vyšší hodnoty dynamických modulů pružnosti sada SA a nad 30 hm. % MBM zase 

sada SB. 

Modul pružnosti u cementových malt s obsahem betonové moučky lze nalézt 

v publikaci Pavlů, et al. (2016a). Výsledky jsou v podstatě podobné. Při náhradě cementu 

5 – 15 hm. % betonové moučky mají testované cementové malty nepatrně vyšší nebo 

srovnatelný modul pružnosti jako referenční malta. S publikací Quan & Kasami (2018) nelze 

provést relevantní srovnání (zjišťovali statický modul pružnosti  a použili aditiva), ale přesto 

výsledky v ní obsažené stojí za zmínku. Při testování betonu s 25 – 30 hm. % náhradou cementu 

betonovou moučkou dosáhli po přidání plastifikátoru zlepšení modulu pružnosti až o 13 % 

v porovnání s referenčním betonem bez plastifikátoru. 

Pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku 

Dalším testovaným mechanickým parametrem byla pevnost v tahu za ohybu. Na Obr. 

6.16 je vidět závislost pevnosti v tahu za ohybu na množství MBM v cementové pastě pro 

jednotlivé sady. Souhrnně lze zhodnotit, že rostoucí obsah mikromleté betonové moučky má 

vliv na nárůst pevnosti v tahu za ohybu. Při náhradě cementu MBM do 10 hm. % dosahují 

nejvyšších hodnot sady Z a SA, nižších hodnot dosahuje sada SB a drobné zhoršení je vidět 
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u sady P. Při náhradě 20 hm. % cementu a více dosahuje nejvyšších hodnot pevnosti v tahu 

za ohybu sada SB, o něco nižších hodnot poté dosahují sady Z a P, nejhorší je pak sada SA. 

Při náhradě cementu 10 hm. % MBM je pevnost v tahu za ohybu u sady Z a SA vyšší  o 1 MPa, 

tj. o 42 %. Při náhradě nad 10 hm. % u sad P, Z a SB rostou hodnoty pevnosti v tahu za ohybu 

vcelku rovnoměrně v závislosti na rostoucím množství MBM s pouze drobnými výkyvy. 

U vzorků SB s 50 hm. % MBM je nárůst pevnosti v tahu za ohybu o 4,4 MPa, což je téměř 

o 290 % v porovnání s referenční cementovou pastou. U pasty SA jsou nárůsty nejmenší 

a s rostoucím množstvím MBM hodnoty pevnosti kolísají. U vzorků SA s 50 hm. % MBM, byl 

nárůst pevnosti 2,5 MPa, tj. cca 200 %. U všech směsí je však nutné zohlednit velké směrodatné 

odchylky. 

 

Obr. 6.16: Pevnost v tahu za ohybu cementových past po 28 dnech v závislosti na množství 
MBM včetně směrodatných odchylek. 

Pevnosti v tahu za ohybu jsou oproti předpokladům a ostatním mechanickým 

parametrům zcela odlišné a při rostoucím množství MBM rostou. S ohledem na typ použité 

mikromleté moučky lze říci, že do náhrady 10 hm. % cementu mikromletou betonovou 

moučkou vykazují nejlepší výsledky sady Z a SA s nejjemněji mletými moučkami (MBM-Z 

a MBM-SA). Při náhradě 20 hm. % cementu a více již dosahují lepších výsledků sady P a SB 

s hruběji mletými moučkami (MBM-P a MBM SB). Změna pořadí v dosažené pevnosti v tahu 
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za ohybu u jednotlivých sad při náhradě cementu nad 10 hm. % je podobná jako u dynamického 

modulu pružnosti a dynamického smykového modulu pružnosti. Nárůst pevnosti při náhradě 

cementu do 10 hm. % je možné přisoudit působení MBM jako mikroplniva a částečně hydrataci 

zbytku cementových zrn v MBM. Vzhledem k obrovským nárůstům pevnosti v tahu za ohybu 

u vzorků s obsahem 50 hm. % MBM lze zanedbat vliv působení mikroplniva a vliv obsahu 

původní cementové matrice v MBM. Lze usuzovat, že nárůst pevnosti v tahu za ohybu 

s rostoucím množstvím MBM je způsoben především fungováním MBM jako jemného 

kameniva, které omezuje vznik a rozvoj mikrotrhlin s rostoucím tahovým napětím (Strange 

& Bryant, 1979). Zmíněné tvrzení potvrzuje i fakt, že lepších výsledků při vysoké náhradě 

cementu dosahují sady SB a P, což jsou cementové pasty s hrubší MBM. 

Při porovnání se zahraničními studiemi se výsledky pevnosti v tahu za ohybu výrazně 

odlišují. Ma & Wang (2013), kteří zkoumali vliv rostoucího množství betonové moučky 

v cementové pastě, shledávají pokles pevnosti v tahu za ohybu s rostoucím množstvím moučky, 

a to o téměř 50 % při náhradě 40 hm. % cementu betonovou moučkou. Quan & Kasami (2018) 

při náhradě 30 hm. % cementu betonovou moučkou v betonu zjišťuje nárůst pevnosti v tahu 

za ohybu o cca 14 %. Zmíněný nárůst však nelze přisoudit pouze působení betonové moučky, 

protože ve směsi jsou použity i plastifikátory. Obdobný nárůst pevnosti v tahu za ohybu 

u cementových past lze najít v práci Šeps & Broukalová (2014). Pevnost v tahu za ohybu byla 

při náhradě 50 hm. % cementu betonovou moučkou v porovnání s referenčním cementem vyšší 

asi o 40 %. Nejvyšší pevnost v tahu za ohybu zaznamenali při náhradě 20 hm. % cementu, 

a to 1,3 MPa, což je o 85 % více než u referenčního cementu. Obdobných hodnot pevnosti 

v tahu za ohybu bylo dosaženo na cementových maltách v práci Pavlů, et al. (2016b). 

Maximální pevnosti v tahu za ohybu bylo dosaženo při náhradě 5 hm. % cementu betonovou 

moučkou, konkrétně 6,2 MPa. Nárůst pevnosti při náhradě 15 hm. % cementu betonovou 

moučkou byl srovnatelný s referenční cementovou maltou. Pevnosti v tahu za ohybu dosažené 

v této práci vzhledem k použití jemného kameniva v podstatě podporují teorii o omezení vzniku 

a rozvoji mikrotrhlin při tahovém namáhání. 

Další zkoumanou mechanickou vlastností byla pevnost v tlaku. Jak je zřejmé z Obr. 

6.17 pevnost v tlaku při náhradě cementu mikromletou betonovou moučkou klesá, avšak 

rozdíly mezi jednotlivými sadami jsou velmi rozdílné. Obecně nejlépe se chovají směsi SA 

a SB, u kterých jsou při náhradě cementu do 20 hm. % pouze nepatrné poklesy pevnosti 

v porovnání s referenční cementovou pastou, a to do 5 %. Při náhradě cementu nad 20 hm. % 
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začíná pevnost v tlaku těchto sad výrazně klesat. Při náhradě 50 hm. % cementu pevnost v tlaku 

u směsi SA klesla o 25 % a u směsi SB o 38 %. O něco horších výsledků dosahuje sada P. 

Při náhradě pouhých 10 hm. % cementu je pokles tlakové pevnosti téměř 10 % a při náhradě 

20 hm. % cementu je pokles již 19 %. Při náhradě mezi 20 a 40 hm. % je pevnost v tlaku sady 

P téměř stejná a při 50 % náhradě cementu opět klesá o cca 29 % v porovnání s referenčním 

cementem. Nejnižších hodnot tlakové pevnosti dosahovala sada Z, u které byl výrazný pokles 

pevnosti již při malých náhradách cementu. Při použití 50 hm. % MBM klesla tlaková pevnost 

v porovnání s referenční pastou na polovinu. 

 

Obr. 6.17: Pevnost v tlaku cementových past po 28 dnech v závislosti na množství MBM 
včetně směrodatných odchylek. 

U pevnosti v tlaku se u sady SA pozitivně projevilo několik vlivů. Při obsahu MBM 

do 20 hm. % to byla funkce MBM jako mikroplniva, dále to byl i vysoký obsah 

původní cementové matrice a také se projevila nižší porozita v porovnání s referenční pastou. 

Při použití MBM nad 30 hm. % se na poklesu pevnosti v tlaku podepsalo především klesající 

množství cementu a s ním rostoucí porozita, kterou již ostatní vlivy nedokázaly kompenzovat. 

Sada SB dosahuje nižších hodnot pevnosti v tlaku než sada SA, protože MBM-SB měla nižší 

obsah původní cementové matrice a  vzhledem k hrubosti MBM byl méně výrazný vliv 

mikroplniva. Na druhou stranu sada SB s obsahem MBM nad 10 hm. % dosahuje oproti sadám 
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P a Z vyšší  pevnosti v tlaku díky nižší porozitě. U sady P je pokles pevnosti již při malém 

obsahu MBM dán minimálním obsahem původní cementové matrice v MBM (obsahující 

případné reaktivní fáze) a také je dán nižší hustotou matrice. Při obsahu MBM 30 hm. % 

dosahuje sada P srovnatelných pevností jako sada SA a SB a to díky velmi podobné porozitě. 

Nejnižší pevnosti v tlaku dosahovala sada Z, u které je pokles pevnosti v tlaku výrazný již při 

malém obsahu MBM. Je to dáno jednak nízkým obsahem původní cementové matrice v MBM, 

nízkou hustotou matrice MBM, ale především vysokou porozitou. Celkově vzato lze říci, 

že při náhradách cementu MBM v množství do 20  hm. % jsou hodnoty pevnosti v tlaku nejvíce 

ovlivněny obsahem původní cementové matrice v MBM, celkovou porozitou a také hustotou 

matrice MBM. Při vysokém obsahu původní cementové matrice, nízké porozitě a dostatečně 

vysoké hustotě matrice MBM lze u cementové pasty s obsahu MBM nad 20 hm. % dosáhnout 

srovnatelné pevnosti jako u referenční cementové pasty. Při obsahu MBM nad 20 hm. % začíná 

nad ostatními vlivy postupně převládat rostoucí porozita. Rozdíly mezi jednotlivými sadami 

jsou však stále ovlivněny množstvím původní cementové matrice v MBM, hustotou matrice 

MBM a jemností MBM, ovšem jejich význam s rostoucí náhradou cementu klesá. 

Ma & Wang (2013), Oksri-Nelfia, et al. (2016), Bordy, et al. (2017) i Šeps 

& Broukalová (2014) se shodují na tom, že rostoucí množství betonové moučky způsobuje 

pokles pevnosti v tlaku cementových past i cementových malt. V práci Šeps & Broukalová 

(2014) je závislost poklesu pevnosti v tlaku cementové pasty na množství betonové moučky 

téměř lineární a odpovídá nejlépe sadě Z, tedy pastě s moučkou s téměř žádnými 

nezhydratovanými slínky. Ma & Wang (2013) a Bordy, et al. (2017) sledují nepatrný nebo 

menší pokles při náhradě cementu do 20 hm. %. Při náhradě cementu nad 20 hm. % je pokles 

pevnosti také téměř lineární. Jako hlavní důvod poklesu pevnosti uvádějí rostoucí porozitu. 

Jak se zdá, tak tito autoři použili betonové moučky s vyšším obsahem nezhydratovaných slínků, 

které mají podobné vlastnosti jako sady SA a SB. Nepatrný pokles pevnosti v tlaku při malých 

náhradách může být v práci Ma & Wang (2013) umocněn použitím směsného cementu pevnosti 

32,5 MPa. Rozdílných výsledků bylo dosaženo v práci Pavlů, et al. (2016b). Zde byl 

zaznamenán dokonce nárůst pevnosti při použití 10 hm. % betonové moučky a to až o 20 %. 

Hodnoty pevnosti v tlaku se oproti jiným článkům liší především z toho důvodu, že byly 

testovány cementové malty (nikoliv pasty) a pravděpodobně byla použita moučka s vyšším 

obsahem původní cementové matrice jako u sad SA nebo SB. 
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Mikrostruktura cementových past s MBM 

Snímky mikrostruktury vytvořené optickým mikroskopem (Obr. 6.18) potvrdily 

minimální rozdíly ve výskytu a velikosti technologických pórů ve vzorcích s MBM v porovnání 

se samotnou cementovou pastou. Ze snímků je vidět, že rostoucí podíl MBM vede ke snížení 

soudržnosti matrice a dochází k vylamování zrn při broušení a leštění povrchu, což se promítlo 

na zhoršení kvality připravovaného povrchu. Vylamování je nejvýraznější v oblasti pórů 

a jiných diskontinuit. 

  

 

Obr. 6.18: Snímky vzorků a) CEM (ref.), b) P30 a c) P50 z optického mikroskopu při 100× 
zvětšení. 

Při porovnání snímků pořízených elektronovým mikroskopem (Obr. 6.19) lze dobře 

rozlišit jednotlivé fáze kompozitního materiálu. Ve vzorcích s obsahem MBM je při porovnání 

se vzorkem referenční cementové pasty jasně vidět nová fáze tmavě šedé barvy (2), která 

v tomto případě zastupuje kamenivo z recyklovaného betonu. Při porovnání je navíc zřejmý 

pokles množství nezhydratovaného cementu (1) s rostoucím množstvím MBM. I když by na 

základě poměru cementu a MBM mezi vzorkem referenční cementové pasty (a) a vzorkem (b) 

a) b) 

c) 
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s 30 hm. % MBM mělo dojít k poklesu množství nezhydratovaného cementu o cca 30 %, tak 

u vzorku (b) došlo k poklesu o téměř 60 % a u vzorku (c) to bylo ještě více. Jednou z příčin 

snížení množství nezhydratovaného cementu bude dostupnost většího množství vody při 

hydrataci (stejný v/c, méně cementu). Na pokles množství nezhydratovaného cementu má 

zároveň vliv i mechanismus fungování mikroplniva při míchání (Berodier & Scrivener, 2014) 

popsaný u výsledků kalorimetrie. 

    

 

Obr. 6.19: Snímky vzorků a) CEM (ref.), b) P30 a c) P50 ze SEM s BSE detektorem při 100× 
zvětšení s označením fází: (1) nezhydratovaný slínkový minerál – bílé, (2) úlomky kameniva 

– tmavě šedé, (3) C-S-H gel – světle šedý, (4) póry – černé. 
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7 Praktická aplikace 

7.1 Grantové projekty 

Tato práce byla vypracována za podpory několika interních i externích grantových 

projektů. V rámci těchto projektů byly dílčí výsledky publikovány formou konferenčních 

příspěvků a článků v odborných časopisech. 

Interní projekty 

SGS14/122/OHK1/2T/11 Experimentální metody použitelné pro analýzu materiálů 

a konstrukcí, období řešení projektu 2014 až 2015, hlavní řešitel Ing. Pavel Padevět, Ph.D. 

SGS16/201/OHK1/3T/11 Pokročile od návrhu materiálu ke konstrukci, období řešení 

projektu 2016 až 2018, hlavní řešitel Ing. Pavel Padevět, Ph.D. 

SGS19/148/OHK1/3T/11 Vybraná témata materiálových vlastností z pohledu 

mechaniky, období řešení projektu 2019 až současnost, hlavní řešitel Ing. Pavel Padevět, Ph.D. 

Externí projekty 

Vývoj cementových malt a stavebních lepidel s využitím mechanicky aktivovaného 

jemně mletého betonového recyklátu, poskytovatel Karlovarský kraj, hlavní příjemce: Strategic 

Global Consultants Europe s.r.o., řešitel za ČVUT v Praze Ing. Jan Valentin, Ph.D., období 

řešení projektu 2015. 

TA04031256 Rozvoj mechanicky aktivovaných materiálů na bázi recyklovaného 

betonu pro progresivní stabilizované a za studena recyklované konstrukční vrstvy, poskytovatel 

Technologická agentura České republiky, hlavní příjemce České vysoké učení technické 

v Praze / Fakulta stavební, řešitel Ing. Jan Valentin, Ph.D., období řešení projektu 2014 až 2016. 

GA ČR 17-06771S Možnosti využití mikromletého recyklovaného betonu jako 

mikroplniva s pojivovými vlastnostmi, hlavní řešitel Doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D. období 

řešení projektu 2017 až 2019. 

MPO Trio FV20503 Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních 

vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi, období řešení projektu 2017 až 2019, 
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hlavní řešitel firma Lavaris, s.r.o., spoluřešitel Fakulta stavební ČVUT v Praze, řešitel Ing. 

Pavel Tesárek, Ph.D. 

7.2 Užitné vzory 

Výstupem některých grantových projektů byly i užitné vzory zaměřené na praktické 

využití mikromleté betonové moučky ve stavebnictví. Níže je uveden výčet zapsaných užitných 

vzorů včetně stručného popisu. 

UV 29826 Tenkovrstvá vápenocementová malta (Valentin, et al., 2016a) – jedná se 

o návrh tenkovrstvé cementové omítací malty s obsahem recyklované betonové moučky 

(do 60 hm. %) upravené  vysokorychlostním mletím. Dle navrženého technického řešení je 

malta vhodná pro tenkovrstvé omítání (tl. vrstvy do 3 mm) zdiva z plynosilikátových 

(pórobetonových) tvárnic. 

UV 29827 Vápenocementová malta (Valentin, et al., 2016b) – jedná se o návrh 

vápenocementové zdící a omítací malty s obsahem recyklované betonové moučky 

(do 45 hm. %) upravené  vysokorychlostním mletím. Dle navrženého technického řešení je 

malta vhodná pro zdění zdiva z běžných tvárnic a cihel (tl. spáry do 15 mm). 

UV 29828 Cementová malta (Valentin, et al., 2016c) – jedná se o návrh cementové 

zdící a omítací malty s obsahem recyklované betonové moučky (do 50 hm. %) upravené  

vysokorychlostním mletím. Dle navrženého technického řešení je malta vhodná pro zdění zdiva 

z běžných tvárnic a cihel (tl. spáry do 15 mm). 

UV 29872 Tenkovrstvá cementová malta (Valentin, et al., 2016d) – jedná se o návrh 

tenkovrstvé cementové zdící malty s obsahem recyklované betonové moučky (do 70 hm. %) 

upravené  vysokorychlostním mletím. Dle navrženého technického řešení je malta vhodná pro 

tenkovrstvé zdění (tl. vrstvy do 3 mm) zdiva z plynosilikátových (pórobetonových) tvárnic. 

UV 29873 Plná betonová tvarovka (Valentin, et al., 2016e) – jedná se o návrh plné 

betonové tvarovky s obsahem recyklované betonové moučky (do 35 hm. %) upravené  

vysokorychlostním mletím. Dle navrženého technického řešení jsou tvarovky vhodné 

k provádění nosného i nenosného zdiva. Z důvodů vysoké objemové hmotnosti můžou být 

tvarovky použity i pro zdění zdiva s vyšší akustickou odolností. Pro provádění zdiva 

z navržených tvarovek mohou být použity malty běžně dostupné na trhu. Za určitých podmínek 
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mohou být tvarovky produkovány i jako přesné tvárnice, které mohu být lepené pomocí 

tenkovrstvých malt. 

UV 32790 Lehčený kompozitní stavební prvek (Tesárek, et al., 2019) – jedná se o návrh 

lehčené kompozitní tvárnice s obsahem recyklované betonové moučky nebo odpadem 

ze zpracování kamene (50 – 70 hm. %). Recyklovaná betonová moučka i odpad ze zpracování 

kamen jsou upravené vysokorychlostním mletím. Tvárnice dále obsahují plastová vlákna a 

plastifikátor. Pro vylehčení byla použita komerčně dostupná napěňovací přísada. 

7.3 Budoucí použití ve stavební praxi 

Beton z infrastruktury (konstrukční vrstvy dálnic, železniční pražce, konstrukční 

vrstvy ranvejí apod.) je pro další využití zřejmě nejvhodnější a to především z důvodu vysoké 

produkce starého betonu s poměrně homogenními vlastnostmi a často jsou navíc předem známy 

vlastnosti původního betonu. Díky tomu je možné lépe predikovat vlastnosti recyklované 

betonové moučky a snížit náklady na vstupní zkoušky materiálu. Zároveň je možné starý beton 

včetně velmi jemných frakcí použít přímo na stavbě do nových konstrukcí, což snižuje náklady 

na dopravu materiálu. Pro takové použití by z portfolia společnosti LAVARIS s.r.o. bylo možné 

využít mobilní linku pro vysokorychlostní mletí velmi jemné frakce betonu a případně ji 

i zapojit do procesu kontinuálního zpracování starého betonu přímo na stavbě. 

Beton z pozemních staveb se obvykle nedá použít přímo na stavbě, protože nová  

výstavba často nenavazuje na demolici. Proto by využití velmi jemné frakce recyklovaného 

betonu bylo vázáno především na skládky stavebního odpadu s recyklačními středisky, kde by 

našly využití stacionární linky pro vysokorychlostní mletí společnosti LAVARIS s.r.o. 

Vzhledem k rozdílnému původu a homogenitě starého betonu by oproti betonu z infrastruktury 

bylo nutné vhodně separovat materiál již od samotné demolice a četnost vstupních zkoušek 

nevztahovat pouze na množství materiálu, ale také na jeho původ. Odtud by mohl být materiál 

včetně informací o vlastnostech dále distribuován do betonáren nebo do závodů pro výrobu 

pytlovaných směsí. Zde by našly uplatnění stacionární linky pro vysokorychlostní mletí. 

V případě pytlovaných směsí je možné, že by úpravu a testování jemné frakce recyklovaného 

betonu prováděl samotný výrobní závod, aby zajistil dostatečnou kvalitu recyklované betonové 

moučky a případně reguloval její dávkování. 



Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu 

Kapitola 7 Praktická aplikace 

82 

7.4 Návrh postupu výběru a použití mikromleté betonové moučky  

Jako první by mělo proběhnout zhodnocení starého betonu opticky a také na základě 

dostupných informací o místě původu, konstrukčním významu a případných okolních 

podmínkách. Na základě toho by byly vybírány především konstrukční betony minimálně třídy 

C20/25 a lepší (případně ekvivalentní třídy dle starších norem). Vyřazeny by byly betony 

viditelně degradované působením chemických látek nebo z konstrukcí dlouhodobě 

zatěžovaných agresivními a nebezpečnmi látkami. Následně by byla provedena zkušební várka 

mletého materiálu, která by byla podrobena následujícím analýzám, které by určily použití 

a omezení materiálu. Vybrané analýzy byly zvoleny s ohledem na relevantnost výsledků, 

složitost vyhotovení, časovou náročnost a částečně s ohledem na cenu. 

• Stanovení pH – indikace vysokého stupně karbonatace, indikace přítomnosti 

nevhodných látek. 

• XRF/XRD – přítomnost nevhodných látek, obsah původní cementové matrice 

a případných reaktivních fází v ní obsažených. 

• Měrný povrch, hustota matrice – jemnost mletí a hustota mikromleté betonové 

moučky. 

• Křivka zrnitosti – kontrola kvality a jemnosti mletí.  

Na základě uvedených zkoušek by byla stanovena vhodnost použití mikromleté 

betonové moučky a její množství v betonu nebo zdící či omítací maltové směsi. Producentem 

betonu nebo komerční pytlované maltové směsi by byly provedeny zkušební směsi pro ověření 

dávkování MBM a ověření mechanicko-fyzikálních parametrů. Testována by byla pevnost 

v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a dynamický modul pružnosti, a to především pro ověření 

nárůstu mechanických vlastností v čase a k ověření trvanlivosti. 

7.5 Ekonomické zhodnocení využití mikromleté betonové moučky 

Aplikace mikromleté betonové moučky v praxi a její konkurenceschopnost bude vždy 

nejvíce ovlivněna cenou produktu. Samozřejmě by mikromletá betonová moučka měla být 

cenově dostupnější než cement, který se v závislosti na typu cementu pohybuje od 1800 do 
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2900 Kč bez DPH za tunu. Cena výsledného materiálu bude přímo závislá na několika 

faktorech, jejichž vliv bude následně zhodnocen v níže uvedených modelových situacích: 

• Zdroj starého betonu – zde je nejzásadnější, jestli se jedná o prostý beton nebo 

železobeton, protože u železobetonu bude nutná separace výztuže. 

• Množství zpracovávaného materiálu – cena bude s rostoucím množstvím materiálu 

příznivější z důvodu snížení paušálních poplatků. 

• Přepravní náklady – v případě použití materiálu přímo v místě jeho získání můžou 

být tyto náklady v podstatě eliminovány. 

• Způsob zpracování a separace – při správné separaci materiálu a využití materiálu 

frakce 0 – 2 (4) mm mohou být eliminovány některé procesy před 

vysokorychlostním mletím a tím snížena cena. Dále díky odstranění většiny 

kameniva bude i nižší opotřebení mlýnu. 

Nejpříznivější modelová situace přímého zpracování: Bude zpracováván beton 

z konstrukčních vrstev dálnice. Jedná se tedy o velké množství materiálu v řádu tisíců tun bez 

betonářské výztuže. Samotné (tříděné) kamenivo ze starého betonu bude používáno pro některé 

podkladní vrstvy a popřípadě jako kamenivo do nového betonu. Veškeré drcení původního 

materiálu a případná separace je tedy již zahrnuta v ceně recyklovaného kameniva a zbylý 

materiál je uvažován jako odpad. Poté zbývají pouze náklady na samotné vysokorychlostní 

mletí. Při použití recyklační linky od firmy LAVARIS s mlýnem SBD 800 s životností 60 tis. 

hodin provozu, pořizovací cenou 10 mil. Kč, produktivitou 5 t/h, výměnou mlecích elementů 

v ceně 2 tis. Kč po 100 t namletého materiálu a příkonem 70 kW bude v tomto případě cena 

mletí přibližně 420 Kč/t bez DPH. 

Modelová situace zpracování v recyklačním středisku: Bude zpracováván  železobeton 

z různých, převážně pozemních, staveb v okruhu 50 km. Starý beton bude nejprve drcen 

a tříděn, jako při běžné recyklaci, kdy je výstupem frakce 0 – 32 mm. Cena takového produktu 

je běžně kolem 150 Kč/t bez DPH. Nejlépe by mělo proběhnout další třídění na frakci vhodnou 

pro vysokorychlostní mletí tj. 0 – 2 (4) mm za cca 50 Kč/t bez DPH. Při zahrnutí ceny mletí 

vysokorychlostním mlýnem dle předchozího příkladu a ceně dopravy 5 Kč/km za tunu betonu 

vychází cena mikromleté betonové moučky na 870 Kč/t. 
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Z příkladů je vidět, že úprava jemné frakce starého betonu má smysl i z ekonomického 

hlediska. Přesto lze předpokládat, že cena by v obou případech byla ještě o něco vyšší z důvodu 

výběru vhodného materiálu a zkoušek vstupního materiálu. Cena bude navíc hodně závislá na 

množství zpracovávaného materiálu.  
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8 Závěr 
Z prezentovaných výsledků je zřejmé, že využití mikromleté moučky v cementových 

kompozitech nemá pouze ekologický a ekonomický charakter, ale rovněž má pozitivní vliv 

na některé mechanické vlastnosti. Množství použité mikromleté betonové moučky bude záviset 

na zdroji starého betonu, jeho zpracování (separaci), na konstrukčním využití a typu finálního 

kompozitu. Jak bylo nastíněno v kapitolách 7.2 a 7.3, primární použití mikromleté betonové 

moučky se předpokládá v betonu a pytlovaných maltových směsí. Avšak v užitných vzorech  

(Valentin, et al., 2016e; Tesárek, et al., 2019) bylo vyzkoušené i použití při výrobě betonových 

tvarovek. V následujících bodech budou shrnuty nejdůležitější poznatky a závěry této práce: 

• Z pohledu  úpravy a původu se jeví jako nejzásadnější způsob přípravy MBM. 

Nejdůležitější je vyseparování nejjemnější frakce, která má vysoký obsah 

matrice a tím i  potenciálně vysoký obsah nezhydratovaných slínků a případně 

dalších reaktivních fází (portlandit). 

• Pro zjištění množství nezhydratovaných slínků v MBM je doporučená 

kombinace několika metod, přesto však mohou být výsledky velmi nepřesné. 

Z pohledu průmyslového využití je s ohledem na jednoduchost, rychlost 

a ekonomickou stránku nejlepší využití kombinace XRF a XRD. 

• Z pohledu odhalení maximálního množství nezhydratovaných slínků 

je výhodné co nejjemnější mletí MBM. Jemnost mletí zároveň podporuje 

funkci mikroplniva. Ovšem z pohledu mechanických vlastností a energetické 

náročnosti mletí je výhodnější mletí na úroveň, kdy je měrný povrch mezi 250 

a 400 m2/kg. 

• Výsledky kalorimetrie podporují nejnovější poznatky o kinetice hydratačního 

procesu a mechanismu fungování mikroplniva. 

• Vliv mikromleté betonové moučky na zpracovatelnost cementové pasty není 

jednoznačně definovatelný. 

• Množství recyklátu v množství do 10 hm. % snižuje porozitu (zvyšuje 

objemovou hmotnost) cementové pasty. U hrubších mouček je snížena 

porozita i při obsahu do 30 hm. %. Při obsahu nad 30 hm. % porozita stoupá 

nezávisle na jemnosti mletí. 
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• Dynamický modul pružnosti a dynamický smykový modul pružnosti 

cementové pasty klesá s rostoucím množstvím mikromleté betonové moučky. 

Při obsahu MBM 50 hm. % je pokles oproti referenční cementové pastě 

cca 30 %. Při obsahu nejjemněji mletých mouček do 10 hm. % je zřejmý 

dokonce nárůst modulu pružnosti a smykového modulu. Při obsahu 10 hm. % 

MBM dosahují nejlepších výsledků sady obsahující jemněji mleté MBM. Při 

vyšším obsahu MBM dosahují nejlepších výsledků sady obsahující vyšší 

množství původní cementové matrice.  

• Pevnost v tahu za ohybu cementové pasty stoupá s rostoucím obsahem 

mikromleté moučky a to až o 200 %. Nejlepších výsledků je dosaženo s hruběji 

mletými moučkami. Množství původní cementové matrice má pouze minoritní 

vliv na pevnost v tahu za ohybu. 

• Pevnost v tlaku cementové pasty s rostoucím množstvím MBM klesá. Avšak 

v případě mouček s vysokým obsahem původní cementové matrice je pokles 

zřejmý až při náhradách cementu nad 20 hm. %. Pokles pevnosti v tlaku při 

obsahu 50 hm. % MBM se pohybuje mezi 25 a 50 % v závislosti na typu 

moučky. Menší pokles pevnosti v tlaku s rostoucím množstvím MBM byl 

zaznamenán u mouček s vyšším množstvím původní cementové matrice. 

Menší pokles pevnosti v tlaku s rostoucím množstvím MBM byl zaznamenán 

u past s obsahem jemnějších typů mikromletých mouček. 

• Dle snímků z elektronového mikroskopu má použití MBM pozitivní vliv 

na množství zhydratovaného cementu v cementové pastě. 

• Při porovnání kladů a záporů použití mikromleté betonové moučky je vhodné 

limitovat množství MBM v pastách, maltách a betonech na 30 hm. %, kdy ještě 

nedochází k velkému znehodnocení mechanických vlastností (především 

pevnosti v tlaku). Při menším obsahu MBM mezi 5 a 20 hm. % může být 

v závislosti na složení směsi dosaženo i zlepšení většiny mechanických 

parametrů. V případě použití finálního cementového kompozitu 

na nekonstrukční účely je možné použití i 50 hm. % MBM. 

• V práci nebyly zcela záměrně použity plastifikační ani další přísady (typu 

stavební chemie), aby bylo možné jasně definovat vliv úpravy a specifikace 

použitých mikromletých mouček z různých zdrojů. 
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