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Abstrakt 

Práce se zabývá využitím odpadní suroviny z výroby metalupku jako částečné náhrady 

hlinitanového cementu v žáruvzdorných betonech. Tato náhrada by mohla mít pozitivní 

dopad na životní prostředí, konkrétně na omezení čerpání neobnovitelných zdrojů, 

emise CO2 a v neposlední řadě také na cenu výsledného kompozitu. Pro studii vlastností 

tohoto druhu žáruvzdorných betonů byly vyrobeny zkušební vzorky s různou substitucí 

hlinitanového cementu odpadním metalupkem. Sledovanými parametry byly 

mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu a dynamický modul 

pružnosti) a teplotní dilatace. Vzorky byly po vystavení teplotám 400 °C, 1000 °C a 

1400 °C pozorovány v elektronovém mikroskopu kvůli zjištění strukturálních změn 

v materiálu, zároveň byla provedena jejich charakterizace pomocí XRD a DSC.  

Klíčová slova 

Metalupek, hlinitanový cement, žáruvzdorný beton, recyklované materiály 

 

Abstract 

This thesis deals with an utilization of a waste raw-material from a metashale production 

as a partial replacement of aluminate cement in refractory concretes. This substitute 

would have a positive effect on environment, specifically on reducing a future use of non-

renewable resources, CO2 emissions and on a price of the resulting composites. In order 

to study their properties, test specimens with different substitutions of aluminate cement 

with this material were produced. Studied properties were mechanical properties 

(compressive strenght, bending strength and dynamic modulus of elasticity) and thermal 

strain. The specimens were observed in an electron microscope after exposure to 

temperatures 400 °C, 1000 °C a 1400 °C to determine the structural changes in the 

material. Alongside their characterization was determined by virtue of XRD and DSC 

measurement.  
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 Úvod 

Díky velkému rozvoji průmyslu jsou neustále zvyšovány nároky na pevnost, chemickou 

a tepelnou odolnost stavebních materiálů. Beton se skládá ze tří hlavních částí: pojiva, 

plniva a přísad upravujících jeho vlastnosti. Jejich obměnou a kombinováním lze získat 

odolnější a trvanlivější materiál. Žáruvzdorné betony jsou převážně vyráběny na bázi 

směsi hlinitanových a vápenatých oxidů a jejich sloučenin. Zpravidla by tyto betony měly 

odolat teplotám vyšším než 1500 °C, aniž by došlo k jejich tavení. V dnešní době se 

požární odolnosti konstrukcí z betonu nejčastěji dosahuje pomocí tzv. hlinitanového 

cementu. Beton s portlandským cementem dokáže bezpečně odolat teplotám cca 

do 700 °C, zatímco beton s hlinitanovým cementem má schopnost odolat teplotám až 

do 1 750 °C [1]. Kvůli svému nestabilnímu chemickému složení je však v mnoha zemích 

zakázáno tento beton používat do nosných konstrukcí nebo je jeho použití podmíněno 

použitím vyššího množství pojiva a vyššího vodního součinitele. I přes to zatím neznáme 

lepší pojivo do žáruvzdorných materiálů. 

Ve vysokoteplotních aplikacích prochází životnost žárobetonu třemi hlavními fázemi. 

Během uvedení do provozu teplota betonu stoupá a způsobuje poškození jako jsou 

praskliny, trhliny nebo poruchy v důsledku dehydratace – mikrostrukturní změny a 

smršťování. Během cyklického provozu nastává druhá fáze – vznik nebo rozšíření trhlin 

v důsledku tepelného šoku [2]. V rámci poslední fáze se po úplném vychladnutí materiálu 

kontroluje jeho struktura a stupeň poškození. Na základě této kontroly se potom navrhne 

adekvátní oprava nebo celková výměna konstrukce [3]. 

Ke změně mikrostruktury cementových kompozitů dochází již od počátků zahřívání, 

přičemž cementová pasta vykazuje známky poškození i při zahřátí na běžnou sušící 

teplotu – 105 °C. V rozmezí 200–300 °C může docházet k tzv. explozivnímu odprýskání. 

Na explozivní odprýskání mají vliv již existující procesy jako například tepelná dilatace, 

dehydratace cementové pasty, ale zejména odpařování pórové vody spojené 

s výrazným zvýšením tlaku vodních par nebo vznikem trhlin. Tento jev může 

představovat katastrofální selhání betonových konstrukcí, které vede k poruše nebo 

ztrátě celistvosti a stability celé konstrukce [4]. 

Překročení teploty 300 °C může vést k nevratným změnám v betonu, které mohou 

způsobit až kolaps konstrukce. Odolnost betonu při vysokých teplotách do značné míry 

souvisí s tepelnou vodivostí a měrným teplem, které jsou ovlivněny mnoha faktory včetně 

typu kameniva, složení směsi a její vlhkosti. Vzhledem k heterogenní struktuře betonu je 

velmi komplikované jednoznačně stanovit jeho tepelnou odolnost. Reakce materiálu na 

tepelné namáhání je závislá na interakci mezi jeho jednotlivými složkami [5]. 

Hlinitanový cement sice zlepšuje odolnost kompozitu, ale je ještě podstatně dražší než 

cement portlandský, takže ve velkém měřítku mu nemůže konkurovat. Je to však velmi 
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dobrá varianta pro konstrukce menšího objemu vystavené extrémním podmínkám. 

Nemusí se vždy jednat přímo o betonovou stavbu, v mnoha případech může hlinitanový 

cement konkurovat jiným materiálům, jako jsou například kovy nebo plasty. Kromě budov 

může tento cement najít využití v kanalizačních šachtách, hydraulických přehradách či 

vyzdívkách pecí. 

Je zřejmé, že nejdražší a energeticky nejnáročnější proces na cestě k získání kvalitního 

betonu je výroba cementu. Výpal slínku při velmi vysokých teplotách značně přispívá 

ke vzniku skleníkového plynu CO₂ a zároveň čerpá neobnovitelné zdroje vápence. 

Nabízí se tedy otázka, zda lze tuto surovinu alespoň částečně nahradit něčím jiným a 

tím nejen ušetřit peníze a přírodní zdroje, ale také zlepšit některé jeho vlastnosti, jako 

třeba odolnost vůči vysokým teplotám. 

Motivace snížení negativních dopadů na životní prostředí vede k většímu zaměření 

na částečné až úplné nahrazení cementu jinou, nejlépe obnovitelnou, surovinou, resp. 

pojivem. Kromě odpadu z domácností je tu průmyslový odpad, kterého je, kvůli masivní 

výrobě všeho druhu, mnohem víc. Využít takovou druhotnou surovinu ve stavebnictví je 

tedy všestranně výhodný krok k ochraně ubývající zásoby nerostných surovin, k ušetření 

času a peněz, k eliminaci skleníkových plynů a v neposlední řadě i k vyřešení problému 

s dopravou a uskladněním velkého množství odpadního materiálu. Jako vhodný materiál 

se jeví například nedostatečně vypálený lupek, který se sice nedá prodávat tak jako 

vypálený metalupek, ale i přesto vykazuje dostatečně dobré vlastnosti pro možnost 

dalšího využití.  

Hlavním cílem této práce je návrh kompozitní matrice s ideálním poměrem složek pojiva 

tak, aby bylo možné co nejvíce cementu nahradit recyklovaným odpadním materiálem 

za dodržení optimálních charakteristik pevnosti a vysoké teplotní odolnosti. 

1.2 Hlinitanový cement 

Hlinitanový cement je rychle tvrdnoucí hydraulická maltovina, která je získána tavením 

nebo pálením suroviny vhodného složení (bauxitu a vápence) do slinutí. Po vychladnutí 

je následně rozemletá na jemnou moučku. Hlavní složky hlinitanového cementu tvoří 

hlinitany vápenaté [6]. 

Již v roce 1865 se ve Francii objevila myšlenka smíchání vápna a oxidu hlinitého. Patent 

na vápencovo-bauxitový cement (tepelným rozkladem vzniká z vápence oxid vápenatý 

a z bauxitu oxid hlinitý) byl udělen ale až v roce 1888. První komerční výroba byla potom 

realizována v roce 1913 v Lafarge ve Francii [7]. 

1.2.1 Výroba 

Základními surovinami pro výrobu této maltoviny jsou bauxit (Al2O3 × H2O) a vápenec, 

někdy i pálené vápno. Místo bauxitu lze použít též diaspor nebo kyanit. Obsah SiO2 + 

MgO v použitém vápenci by neměl být větší než 1,5 až 2 %. Stanovení optimálního 
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poměru míchání těchto surovin závisí nejen na jejich složení a na způsobu pálení 

suroviny, ale i na požadovaných vlastnostech. Existují dva základní způsoby výroby 

maltoviny a od vybraného způsobu se potom odvíjí úprava surovin [6]. 

Prvním způsobem je pálení na mez slinutí (1350 °C), pro který musí být směs (podobně 

jako u portlandského cementu) co nejjemnější a co nejdokonaleji promíchaná. 

Výsledkem tohoto procesu je slinutý hlinitanový cement. Druhý postup se nazývá tavení 

při vysokých teplotách probíhající např. v elektrických obloukových pecích. V tomto 

případě stačí o něco hrubší směs a produkt je obvykle nazýván elektrotavený hlinitanový 

cement. Jelikož dobré vlastnosti vykazují pouze postupně vykrystalizované hlinitany, 

musí se hlinitanová tavenina nebo slínek pomalu chladit. Toho je obtížné docílit zejména 

při výpalu v pecích nehledě na to, že v elektrických pecích se dá vyrobit maximálně 50 

tun cementu. Ani ekologická náročnost zde není zanedbatelná, jelikož pro výrobu 1 tuny 

hlinitanového cementu je zapotřebí 290 MJ elektrické energie. Oba způsoby výroby jsou 

zobrazeny na obrázku 1 [6]. 

Obrázek 1 Postup výroby hlinitanového cementu – slinutí / tavení [8] 

1.2.2 Složení 

Vlastnosti hlinitanového cementu se odvíjí od toho, kolik daný cement obsahuje oxidu 

hlinitého, Al2O3. Dále je v hlinitanovém cementu ve velké míře obsažen oxid vápenatý, 

CaO a chemické složení doplňuje v různém poměru oxid železitý Fe2O3, oxid křemičitý 

SiO2, oxid hořečnatý MgO, oxid titaničitý TiO2, oxid sodný Na2O, oxid draselný K2O, oxid 

chromitý Cr2O3 a oxid fosforečný P2O5 [7]. 

V hlinitanovém cementu jsou obsaženy jako hlavní minerály krotit CA a grossit CA2, 

v menší míře mayenit C12A7. Kromě těchto fází může hlinitanový cement obsahovat 

korund α-Al2O3, aluminoferit C4AF, gehlenit C2AS, belit β-C2S, pleochrit C6FA4S, 

případně další minerály. Hlavní sloučeniny hlinitanového cementu jsou mnohem 

reaktivnější než u portlandského cementu [7]. Dalším rozdílem mezi hlinitanovým a 

portlandským cementem je jejich hlavní pojivová složka. Zatímco u portlandského 



 

 
10 

 

cementu jsou hlavním nositelem pevnosti hydrosilikáty, u hlinitanového cementu jsou to 

hydroalumináty [9]. 

Hydratací hlinitanového cementu vznikají různé druhy hydratovaných hlinitanů 

vápenatých. Jejich druh závisí na teplotě, na molárním poměru CaO/Al2O3 a 

na koncentraci Ca2+ a Al3+ v kapalné fázi. Při teplotě pod 20 °C vzniká z obou hlinitanů 

vápenatých termodynamicky nestálý CAH10 + AH3 

CA + 10 H → CAH10                 (1) 

CA2 + 13 H → CAH10 + AH3                (2) 

a při teplotě mezi 20 a 30 °C se tvoří termodynamicky nestálý C2AH8 + AH3 

2 CA + 11 H → C2AH8 + AH3               (3) 

2 CA2 + 17 H → C2AH8 + 3 AH3                   (4) 

Hydratuje-li CAC při teplotě nad 30 °C, pak se tvoří termodynamicky stálý C3AH6 

3 CA + 12 H → C3AH6 + 2 AH3                   (5) 

3 CA2 + 21 H → C3AH6 + 5 AH3               (6) 

Většina těchto procesů probíhá v prvních 24 hodinách od zamíchání směsi. V této době 

se zároveň uvolní 70–90 % hydratačního tepla. Při provádění betonové konstrukce 

o velkém objemu může být dosaženo teploty až 80 °C. U portlandského cementu 

dochází naopak k pomalému a postupnému uvolňování tepla. Matrice hlinitanového 

cementu je po zhydratování pevná a velmi hutná. Vyskytuje se zde ovšem komplikace 

v podobě nestability hexagonálních hydratovaných hlinitanů vápenatých CAH10 a C2AH8, 

které se přeměňují na kubickou, termodynamicky stálou fázi C3AH6 a AH3. Reakce lze 

popsat rovnicemi: 

3 CAH10 → C3AH6 + 2 AH3 + 18 H               (7) 

3 C2AH8 → 2C3AH6 + AH3 + 9 H               (8) 

Tato přeměna se obvykle nazývá konverze a její rychlost se odvíjí od teploty působící 

na konstrukci. Při teplotě 20 °C probíhá několik let, zatímco při teplotě 50 °C pouze 

několik hodin. Během konverzního procesu existující hydráty CAH10 a C2AH8 uvolní 

vodu, která zaplní volné místo, vzniklé tvorbou produktů s menším molárním objemem 

a s vyšší měrnou hmotností. V důsledku zmenšení molárního objemu vzroste značně 

porozita a propustnost, které vedou ke značnému snížení pevností [7]. 

Množství vody tedy zásadně ovlivňuje výsledné vlastnosti betonu obsahující hlinitanový 

cement. Hodnota chemického smrštění způsobeného kompletní hydratací je 

u hlinitanového cementu dvojnásobná (10–12 ml na 100 g cementu) oproti cementu 

portlandskému (5 ml na 100 g cementu). Hlinitanový cement potřebuje pro kompletní 

průběh hydratace větší množství záměsové vody. Použitím menšího množství vody ale 

na druhou stranu docílíme nižší pórovitosti neúplně hydratované směsi a tím i přijatelné 
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pevnosti výsledného materiálu. Směsi, do kterých bylo použito menší množství 

záměsové vody, vykazují nižší ztrátu pevnosti v průběhu následné přeměny než směsi 

s vyšším poměrem vody a cementu [10]. 

Množství přidané vody má také významný vliv na mikrostrukturu tohoto kompozitu. 

Ve směsích, do kterých bylo přidáno větší množství vody, a tím pádem došlo ke 

kompletní hydrataci, lze s použitím elektronového mikroskopu vidět dobře rozpoznatelné 

tvary krystalu. Oproti tomu se směsi s nižším vodním součinitelem pod elektronovým 

mikroskopem jeví jako jednolitý materiál neobsahující žádné na první pohled rozlišitelné 

morfologické tvary. Konkrétní tvary jednotlivých sloučenin a rozdíl mikrostruktury mezi 

úplnou a částečnou hydratací lze vidět na obrázku 2 [11]. 

a)              b) 

 

 

Obrázek 2 SEM snímky struktury hlinitanového cementu: a) 7denní hydratace, b) 28denní hydratace [11] 

1.2.3 Vlastnosti 

Oproti portlandskému cementu má hlinitanový cement několik výhod. Beton obsahující 

hlinitanový cement je odolnější vůči působení agresivních vod a vůči působení vysokých 

teplot. Další výhodou je, že při míchání betonu vyvíjí značné množství hydratačního tepla 

a tím pádem je vhodný i pro použití při nízkých teplotách. Velkou nevýhodou a důvodem 

nepoužívání tohoto cementu ve větším měřítku je kromě vysoké ceny právě konverze 

hydratačních produktů na termodynamicky stálejší formy, které se vyznačují menším 

molárním objemem. Kvůli tomuto procesu je nevhodné používat hlinitanový cement do 

betonu nosných konstrukcí [7]. 

Počátek tuhnutí nastává u cementů s nižším obsahem Al2O3 zpravidla po 1 až 1,5 h 

po smísení cementu s vodou, u vysoce hlinitanových cementů je počátek doby tuhnutí 

v rozmezí 3 až 6 h. Vysoké pevnosti dosahuje mnohem rychleji než portlandský cement. 

Dnes existuje mnoho konstrukcí z minulého století, ve kterých bylo toto pojivo využito 

kvůli rychlému nárůstu počátečních pevností. Je ovšem nutné tyto stavby co nejdříve 
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odhalit a rekonstruovat, protože kvůli probíhající konverzi svou pevnost ztrácí 

v dlouhodobém hledisku [9]. 

1.2.4 Vystavení vysokým teplotám 

Když je konstrukce z hlinitanového betonu vystavena různým teplotám, dojde mimo jiné 

k výrazné změně Youngova modulu pružnosti. Celkově lze proces rozdělit na pět fází 

zahrnujících zahřívání materiálu a jednu fázi ochlazování (viz graf 1) [12]. 

 

 

Graf 1 Změna Youngova modulu pružnosti v závislosti na teplotě [12] 

Zóna 1 (pokojová teplota až 175 °C) 

Z grafu 1 je patrné, že zóna 1 lze ještě rozdělit na dva samostatné úseky, které rozděluje 

teplota 125 °C. Při působení teploty nižší než 125 °C dochází k poklesu Youngova 

modulu pružnosti, což je přisuzováno přeměně CAH10  

3 CAH10 → C3AH6 + 2 AH3 + 18 H               (9) 

2 CAH10 → C2AH8 + AH3 + 9 H             (10)  

Ztráta mechanických vlastností je však pouze přechodná, protože po dosažení teploty 

větší než 125 °C se hodnota Youngova modulu pružnosti opět zvyšuje až do dosažení 

teploty 175 °C [13]. 

Zóna 2 (175 °C až 400 °C) 

Modul pružnosti klesá. Tento pokles odpovídá předešlým procesům. Mezi 175 °C a 

přibližně 275 °C se rozkládá C2AH8 za vzniku C3AH6 a AH3. 

C2AH8 → 2 C3AH6 + AH3 + 9 H             (11) 

Mezi 200 °C a 400 °C existují dva výrazné endotermní píky (viz graf 2), které souvisejí 

s rozkladem AH3 a C3AH6 podle následujících reakcí. 

AH3 → A + 3 H               (12) 
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7 C3AH6 → C12A7(H) + 9 CH + 32 H             (13) 

 

Graf 2 DTA měření betonu s hlinitanovým cementem hydratovaného při teplotě 20 °C a 70 °C [12] 

Tyto mechanismy dehydratace jsou doprovázeny tvorbou mikrotrhlin a pórovitosti, což 

vysvětluje pokles elastických vlastností [14]. 

Zóna 3 (400 °C až 900 °C) 

Youngův modul se mění jen málo, s výjimkou teploty 573 °C v důsledku endotermní 

transformace křemene v písku a v kamenivu. Během tohoto kroku jsou naměřeny 

relativně nízké a konstantní hodnoty modulu pružnosti a materiál vykazuje 

po dehydrataci velmi slabé mechanické vlastnosti, což není u materiálů s hydraulickými 

pojivy nic neobvyklého [14]. 

Zóna 4 (900 °C až 1200 °C) 

Hodnota Youngova modulu se začíná zvyšovat, když se teplota změní z 900 °C 

na 950 °C, a poté se ustálí. Jak je známo z literatury, krystalizační jevy obecně zahrnují 

zvýšení elastických vlastností, protože atomové vazby jsou v krystalech tužší než 

v amorfních strukturách. Zvýšení modulu pružnosti v zóně 4 je spojeno s krystalizací CA, 

jak dokládá exotermický pík, který se vyskytuje při teplotě 900 °C [15]. 

Zóna 5 (1200 °C až 1400 °C) 

Když se teplota zvyšuje z 1200 na 1280 °C, tak modul pružnosti naopak klesá. Tento 

pokles se připisuje vzniku kapalných fází, které zvyšují viskoelastický charakter. 

Při působení teploty 1365 °C se opět zvyšuje, ale pak znovu klesá, když se teplota blíží 

1400 °C. Kromě kapalných fází mohou vznikat i pevné fáze. Konkrétně anortit, CAS2, 

gehlenit, C2AS a korund Al2O3. Tvorba těchto krystalických fází a slinutí těchto materiálů 

způsobuje zvýšení hodnot modulu pružnosti. Při teplotě vyšší než 1359 °C však opět 

vzniká kapalná fáze a tím pádem opět dochází k poklesu modulu pružnosti. Pokud by 

byl materiál vystaven teplotě vyšší než 1400 °C, tak by vznikl ještě hibonit CA6 [12]. 

Zóna 6 (1400 °C až pokojová teplota) 

Během ochlazování vzorku se modul pružnosti zvyšuje a kolem teploty 900 °C dosahuje 

maximální hodnoty. Křivka DTA po ochlazení ukazuje exotermický pík, který začíná 
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při teplotě 1359 °C (graf 2). Při ochlazování se kapalná fáze mění na různé krystalické 

fáze s vysokými elastickými vlastnostmi: XRD spektra vzorku zahřátého na 1400 °C a 

ochlazeného na pokojovou teplotu dokládají přítomnost těchto různých fází 

(CAS2,C2AS). Navíc zacelení trhlin kapalnými fázemi při vysoké teplotě zvyšuje tuhost 

materiálu při ochlazování. Pokles modulu pružnosti při ochlazování mezi teplotou 900 °C 

a pokojovou teplotou je způsoben mikrotrhlinami z důvodu nesouladu tepelné roztažnosti 

[12]. 

1.3 Plnivo žáruvzdorných betonů 

Základní žáruvzdorné vlastnosti betonu určuje hrubozrnná frakce kameniva tvořící 65–

75 % z celkového složení betonové směsi. Většinou se jedná o plnivo obsahující Al2O3 

a SiO2 v různém poměru. Z přírodních kameniv je nejvhodnější použít čedič, diabas 

nebo andezit. Ostatní přírodní kameniva působením vysokých teplot mění své 

mechanické vlastnosti. Naprosto nevhodná jsou například kameniva na bázi křemene, 

protože stabilní alfa křemen se po zahřátí na 573 °C mění na vyšší beta křemen, který 

je šesterečný a dojde tak k jeho velké objemové změně. Nedá se použít ani žula, jelikož 

u ní dochází k nadměrnému smršťování. Naopak velmi vhodné je použít kamenivo 

umělé [16]. 

Dle maximální působící teploty lze umělá plniva rozdělit do tří skupin: 

1) Teploty do 1400 °C – pálený lupek, šamotová drť 

2) Teploty 1400 °C až 1600 °C – pálené kaoliny, bauxit, sillimanit, pálený lupek 

s vyšším obsahem Al2O3 

3) Teploty nad 1600 °C – bílý korund, mullit, korund, syntetický mullit 

Experimenty, ve kterých se porovnává hlinitano-vápenatý cement s referenční směsí 

obsahující cement portlandský se většinou zaměřují na mechanické vlastnosti materiálu. 

V níže citovaných výzkumech nejlépe odolávaly mechanickému působení vzorky 

vystavené teplotě 800 °C, ať už se jednalo o klasický beton [17], beton s drcenými 

cihlami místo kameniva [18] nebo samohutnící beton s mletou struskou coby plnivem a 

křemičitým prachem jako přísadou [19]. 

Při porovnávání portlandského a hlinitanového cementu je též vhodné sledovat 

mikrostrukturální změny těchto materiálů pomocí rastrovacího elektronového 

mikroskopu. Výsledek takového zkoumání je vidět na obrázku 3. Hlinitanový cement 

vykazoval ve srovnání s portlandským cementem méně patrné praskání. Také je zde na 

první pohled patrná rozdílná struktura, která je u portlandského cementu spíše amorfní, 

zatímco u hlinitanového cementu krystalická [17]. 
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          a) 

 

          b) 

 

Obrázek 3 SEM snímky a) beton s portlandským cementem vystaven teplotě 600 °C, b) hlinitanový 
cement vystavený teplotě 600 °C [17] 

Dají se najít i experimenty zkoumající jiná pojiva než je cement. Mezi taková alternativní 

pojiva zlepšující jak mechanické, tak tepelné vlastnosti, patří například aluminofosfátová 

pojiva či geopolymery [20] [21]. Díky krystalizaci původně amorfního geopolymerního 

gelu dosahovaly vzorky obsahující geopolymery pevnost v ohybu po vystavení teplotě 

1250 °C o 12 MPa větší a modul pružnosti dokonce o 21 GPa větší než referenční vzorek 

vystavený pokojové teplotě 25 °C. Možnosti zkoumání pojiv do žáruvzdorných betonů 

jsou tedy opravdu široké.  

1.4 Přísady žáruvzdorných betonů 

Jedná se většinou o chemické látky používané za účelem modifikace vlastností 

čerstvého nebo ztvrdlého betonu. Nejčastěji jsou v kapalném či práškovém stavu. 

Do betonu se dávkují pouze v malém množství (většinou do 5 hm. %). Větší množství 

by mělo spíše negativní vliv na vlastnosti betonu.  

Při míchání s vodou je velmi důležité, aby byly všechny přísady rovnoměrně 

distribuovány ve směsi a byl tak plně využit jejich potenciál. Přísady mohou ovlivňovat 
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vlastnosti betonu v mnoha směrech. Klíčové požadavky na příměsi v těchto betonech 

jsou [22]: 

• Co nejvíce snížit potřebné množství záměsové vody 

• Upravit dobu tuhnutí a zpracovatelnost tak, aby nebylo ukládání betonu závislé 

na okolních podmínkách a teplotě 

• Spolehlivý a reprodukovatelný vývoj pevnosti v přijatelném čase 

• Co největší mechanické pevnosti 

• Co nejlepší odolnost výsledné konstrukce proti stárnutí a vnějším vlivům 

• Zamezit odlučování vody z betonu 

Přísady interagují s ostatními složkami betonu v různých hydratačních fázích, jak je 

zobrazeno na schématu níže [23]. 

 

Obrázek 4 Schéma ukazující jednotlivé etapy hydratace cementu a působení přísad [23] 

Pro žáruvzdorné betony se nejčastěji používají zpomalovače tuhnutí a plastifikátory. 

Konkrétní přísady jsou uvedeny v tabulce 1 [24]. 

Tabulka 1 Různé přísady a jejich vliv na hlinitanový cement [24] 

Urychlovače Zpomalovače 

Hydroxid Lithný Boritan sodný 

Uhličitan lithný Chlorid sodný 

Síran lithný Dusičnan sodný 

Dusičnan lithný Síran draselný 

Hydroxid vápenatý Chlorid draselný 

Hydroxid draselný Chlorid barnatý 

Uhličitan draselný Glukonát sodný 

Uhličitan sodný Citronan sodný 

Síran sodný Kyselina citronová 

Hydroxid sodný Kyselina chlorovodíková 
 Glycerin 
 Cukr 
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Jak bylo zmíněno dříve, velkou nevýhodou hlinitanových cementů je nutnost použití 

velkého množství záměsové vody kvůli správné hydrataci. Právě z tohoto důvodu se 

většina laboratorních experimentů soustředí právě na přísady redukující množství 

záměsové vody. Jednou takovou látkou je například kyselina sulfosalicylová SSA a 

superplastifikátor C-3 (vyráběn vícestupňovou syntézou sloučenin celulózy, obsahuje 

82–84 % sulfonovaných polykondenzátů a 8–10 % síranu sodného). Díky těmto 

přísadám se rekrystalizace novotvarů zpomaluje a spolu s ní se odpařuje menší 

množství vlhkosti, což způsobuje menší narušení struktury betonu [25]. Dalšími 

přísadami, které nejen umožňují snížení množství záměsové vody, ale také zlepšují 

zpracovatelnost, zhutnitelnost a konzistenci ukládané směsi jsou například Peramin 

AL200 a Peramin AL300 [26]. Nebo disperzní hliníky [22]. 

Ukazuje se, že je také velice vhodné kombinovat více druhů příměsí najednou. 

Při výběru příměsí je důležité zohlednit druh použitého cementu, ale také druh použitého 

jemného reaktivního plniva. Dobu tuhnutí a tvrdnutí lze nejlépe ovlivnit použitím dvou 

protichůdných příměsí – zpomalovače a urychlovače. Díky právě této kombinaci je 

potom kinetika hydratace pohodlnější. Zpracovatelnost se nejúčinněji ovlivní pomocí 

dvojice CT (tri-sodium citrate = citrát trisodný) a plastifikátoru nebo superplastifikátoru 

typu TPP (trisodiumpolyphosphate = polyfosfát trisodný), například Melvent, Darvan, 

Mighty nebo jiných [27]. 

1.5 Příměsi žáruvzdorných betonů 

Příměsi jsou většinou anorganické látky v práškovém stavu, které se přidávají do betonu 

ve větším množství než přísady za účelem zlepšení vlastností betonu v čerstvém a 

zatvrdlém stavu. Jejich částice jsou menší než 0,125 mm a mají velký měrný povrch. 

Tyto vedlejší složky využívají svých specifických vlastností a zároveň snižují obsah 

slínku v cementu. Z části se může jednat o odpady, které ve stavebnictví zpracováváme, 

což má pozitivní vliv na životní prostředí, ale také na cenu, která je většinou výrazně 

nižší než cena cementu [28]. 

Dle jejich povahy je rozdělujeme: 

Pucolánové (hydraulicky aktivní): Obsahují minimálně 25 % hmotnosti amorfního  

SiO2, ale žádný CaO. Samostatně sice nedokážou tuhnout a tvrdnout, ale v přítomnosti  

portlandského slínku – obsahujícího CaO a vodu reagují a dochází ke vzniku sloučenin  

obdobných hydratačním produktům portlandského cementu. Mohou být buď přírodní,  

zejména sopečného původu (tuf, tufit, pemza, tras), umělé (elektrárenské popílky, 

křemičité úlety, metakaolin, pálené zeminy) nebo vzniklé sedimentací (křemelina, opuka, 

spongilit, křemičité slíny).  

Latentně hydraulické: Na rozdíl od pucolánových příměsí, v těchto látkách je určité  

procento CaO, ovšem ne dostatečně na to, aby reagovaly samy od sebe. K nabytí  

svých hydraulických vlastností potřebují aktivátor či katalyzátor. Nejčastějším  
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aktivátorem bývají roztoky soli alkalických kovů, například vodní sklo. Typickým  

zástupcem tohoto druhu je granulovaná vysokopecní struska. Její latentně hydraulické  

vlastnosti jsou zajištěny prudkým ochlazením při granulaci, čímž dojde k jejímu  

zatuhnutí ve skelném stavu. Do této skupiny pojiv lze zařadit i popílky obsahující  

sklovitou fázi. Pokud je její podíl menší než 60 %, nejedná se o pucolánovou látku, ale  

právě o látku latentně hydraulickou. K tuhnutí, tvrdnutí a nabývání určitých pevností  

tedy dochází až po přidání vhodného budiče.  

Inertní: Tyto minerální látky bývají využívány nejčastěji jako filery. Zároveň však  

mohou svými vlastnostmi vylepšovat kvalitu cementu. Patří sem například jemně mletý  

vápenec či kamenné odprašky [29] [30] [31]. 

Způsob účinku příměsí v hlinitanových cementech je podobný jako u portlandského 

cementu, avšak příměsi vyvinuté pro portlandské cementy nemají stejné účinky na 

hlinitanové cementy. Proto je třeba pečlivě volit druh a dávkování příměsí před jejich 

použitím. Stejně jako u všech hydraulických pojiv určuje reologii a reaktivitu systému 

jednak chemické a minerální složení příměsí, ale také jemnost jejich mletí. Viskozita a 

doba tuhnutí žáruvzdorného materiálu závisí nejen na poměru vody a cementu, ale také 

na dalších faktorech [23]. 

Mezi nejčastěji používané příměsi při výrobě betonu patří popílek, struska, mikrosilika, 

metakaolin a mletý vápenec [32]. 

1.5.1 Struska 

Strusku lze obecně popsat jako hrubozrnnou hmotu černošedé barvy. Může vznikat 

spontánně vulkanickou činností, ale drtivá většina je produktem lidské činnosti. Nejlepší 

vlastnosti pro účely stavebnictví mají strusky vzniklé jako odpad z výroby železa či oceli. 

Strusky z výroby oceli a dalších železných slitin spadají do bezproblémových odpadů. 

Jejich chemické složení z nich činí zcela stálý nereaktivní materiál, nerozpustný ve vodě 

a ve velmi málo kyselinách, který disponuje dobrými mechanickými vlastnostmi. Právě 

proto je nejvhodnější k využití ve stavebnictví [33]. 

Nemůžeme opomenout ani důležitost zpracování strusky, které má nezanedbatelný vliv 

na její následné použití. Vysokopecní struska je upravována třemi základními způsoby: 

granulací, zakládáním do jam nebo peletizací. Granulace je v současnosti 

nejpoužívanějším způsobem zpracování. Provádí se tak, že se horká struska lije přímo 

do proudu vysokotlaké studené vody, která ji rozbije na drobné částečky. Prudké 

ochlazení způsobuje její granulaci. Následně se směs granulátu s vodou přepravuje 

do odvodňovacího systému. Strusku lze dále zpracovávat odléváním do jam v tenkých 

vrstvách, ve kterých se nechává pomalu chladit a krystalizovat na volném vzduchu. Třetí 

způsob – peletizace se používá pouze v několika závodech v EU a Kanadě. Jde 

v podstatě o granulování strusek za sucha. Roztavená struska se plošně rozprostře a 

rozřezává se regulovanými vodními tryskami. Tento produkt obsahuje jen minimální 

vlhkost [33]. 
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Z několika experimentů, které provedl M. Heikal se svými kolegy vyplynulo, že pokud se 

nějaká část hlinitanového cementu nahradila struskou zpracovávanou při teplotě 20–

60 °C, tak se zpomalila konverze hexagonálních hydrátů a došlo ke kontinuálnímu 

zvýšení pevnosti v tlaku. Oxid křemičitý zpomalil tvorbu C2AH8 a C3AH6 a naopak 

napomohl vzniku stratlingitu C2ASH8, díky kterému se struktura materiálu stala hustší a 

stabilnější [34]. 

Pasty s 20% náhradou hlinitanového cementu vzduchem či vodou chlazenou odpadní 

struskou vykázaly větší pevnosti v tlaku než vzorky se 100% obsahem hlinitanového 

cementu. Tento kompozit vykázal dobré vlastnosti nejen při působení vysokých teplot, 

ale také vůči působení velmi agresivního prostředí. Vzorky v tomto experimentu byly 

proto ponořeny do roztoků obsahujících 5 % chloridu sodného NaCl, 5 % síranu 

hořečnatého MgSO4 a 5 % síranu amonného (NH4)2SO4. Při porovnání vodou a 

vzduchem chlazené strusky byly lepší vlastnosti pozorovány u materiálu 

obsahujících vodou chlazenou strusku. Pevnost betonu byla mírně vyšší u vzorků, které 

zrály 90 dní [34]. 

1.5.2 Mikrosilika a metakaolin 

Mikrosilika neboli křemičitý úlet vzniká jako odpad některých hutnických provozů buď 

jako vedlejší produkt pří výrobě ferrosilicia (přísada pro legované oceli) nebo při výrobě 

prvkového křemíku. Mezi vstupní suroviny bohaté na křemík patří křemičitý písek, ruda, 

uhlí nebo dřevěné štěpky. Výsledná směs se taví v elektrické odporové peci při teplotách 

přesahujících 2000 °C. Při takto vysokých teplotách dochází k odpařování SiO2. Tyto 

křemičité páry následně kondenzují na chladných kondenzátorech. Kvůli velmi rychlé 

oxidaci nejsou tetraedry SiO2 schopny vytvořit krystalickou siliku a vzniká tak kondenzát 

velmi jemné amorfní struktury. Mikrosilika obsahuje 80 % až 98 % amorfního SiO2 a tvar 

jejích zrn je kulový, šedé barvy o průměru 0,1 až 0,2 μm [35]. Proces vzniku mikrosiliky 

je znázorněn na obrázku 5. Složení taveniny je vždy odlišné a závisí na legovacích 

přísadách a teplotách tavení [36]. 

 

Obrázek 5 Proces vedoucí ke kondenzaci křemičité páry [37] 
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Mikrosilika je jednou z nejpoužívanějších ultra jemných přísad do betonů. Pucolánová 

aktivita amorfního SiO2 zajišťuje modifikaci betonů, což vede ke zhutnění struktury, 

zvýšení pevnosti, zlepšení tepelného rázu, odolnosti vůči teplotním šokům atd. Její 

nevýhoda ovšem spočívá v tom, že její množství je závislé na metalurgické výrobě 

v daném období. Navíc se nepoužívá pouze jako přísada do betonu, ale dá se využít i 

v jiných materiálech. Může se tedy snadno stát, že jí bude nedostatek. Proto je vyvíjena 

snaha najít jiný, mikrosilice podobný materiál, který by bylo možné do žáruvzdorného 

betonu použít. Jedním takovým materiálem je metakaolin [38]. 

Na rozdíl od strusky a mikrosiliky nevzniká metakaolin jako vedlejší produkt jiných 

procesů, ale vyrábí se přímo dehydroxylací kaolínů, kaolinitických jílů či vhodně 

upravených papírenských kalů. Jedná se o jemnozrnnou bílou pucolánovou příměs, 

která má velmi drobná zrna [39]. Jeho výroba je založena na odstranění chemicky 

vázané vody z kaolínu (dehydroxylace). Bez vody dojde k rozpadnutí materiálové 

struktury a vzniká tak úplně nový produkt – metakaolin. Proces dehydroxylace může být 

popsán jednoduchou rovnicí: 

𝐴𝑙2𝑂3  ∙ 2Si𝑂2  ∙   2𝐻2𝑂 (𝑘𝑎𝑜𝑙𝑖𝑛) → 450 − 700 °𝐶 → 

    𝐴𝑙2𝑂3  ∙  2Si𝑂2 (𝑚𝑒𝑡𝑎𝑘𝑎𝑜𝑙𝑖𝑛) + 2𝐻2𝑂                                        (14) 

Dehydroxylace probíhá za teploty v rozmezí 450–700 °C a tato teplota má zásadní vliv 

na vlastnosti konečného produktu. Proces dehydroxylace začíná už při teplotě 450 °C, 

ale její nejvýznamnější stádium nastává až když se teplota blíží 570 °C, kdy míra 

dehydroxylace dosahuje 95 %. Kaolinit je plně dehydroxylován v rozmezí 570 °C až 

700 °C. Pokud teplota překročí hranici 900 °C, tak dojde ke krystalizaci a následně nižší 

reaktivitě produktu [40] [41]. 

Studie betonů na bázi portlandského cementu ukázaly, že přidání metakaolinu rozvíjí 

pucolánové vlastnosti (vznikají hydrosilikáty vápenaté) a urychluje tvrdnutí betonu 

(zejména v jeho počáteční fázi), snižuje smršťování betonu a počet trhlin [42] [43] [44]. 

Pokud je metakaolin přidán do betonu obsahujícím hlinitanový cement, tak podobně jako 

struska podporuje vznik hydratačních produktů jako je například stratlingit C2ASH8, který 

omezuje proces konverze [45]. 

Velmi dobrých vlastností dosáhly i betony, ve kterých byl cement nahrazen kombinací 

mikrosiliky (MS) a metakaolinu (MK) ve výzkumu provedeného v Egyptě, ve kterém 

nahrazovali portlandský cement (PC) různým poměrem MS a MK (tabulka 2). Vzorky 

byly po vytvrdnutí vystavovány teplotám v rozmezí 100 °C–800 °C.  Na grafu 3 je vidět, 

že ve zkoušce odolnosti vůči teplotnímu šoku si nejlépe vedla směs M2 s 15% obsahem 

MK a 5% obsahem MS. Tento vzorek vydržel 10x více cyklů (21 cyklů) než vzorek 

referenční (2 cykly) [46]. 
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Tabulka 2 Náhrada PC v % [46] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3 Odolnost vůči teplotnímu šoku cementových past. Osa x – názvy směsí, osa y - počet cyklů [46] 

Také Stonis a kolektiv zkoumali beton, ve kterém byl hlinitanový cement nahrazen 

mikrosilikou a metakaolinem. Jako plnivo byla použita šamotová drť frakce 0/5 a z přísad 

byl použit deflokulant na bázi polycarboxylového esteru. Po vytvrdnutí a vysušení byly 

vzorky vystaveny teplotám 1000 °C a 1200 °C. Na snímcích pořízených pomocí SEM 

jsou zobrazeny částice MK ve formě destiček, které jsou orientovány rovnoběžně a 

kolmo na povrch o velikosti 0,4 – 1,0 μm (6a). Po vypálení při teplotě 1000 °C byly změny 

zjištěny pouze pomocí XRD analýzy, ale na SEM snímcích se téměř neprojevily (6b). Po 

vystavení teplotě 1200 °C se však lamelární struktura MK proměnila a v rámci materiálu 

docházelo ke slučování a aglomeraci částic (6c) [38]. 

Obrázek 6 SEM snímky metakaolinu po vystavení teplotě a) pokojové b) 1000 °C c) 1200 °C [38] 

Částice MS měly naopak kulovitý tvar o průměru přibližně 0,2 μm (7a). Po výpalu při 

teplotě 1000 °C došlo k vývoji kontaktů mezi mikrosférami (7b) a při 1200 °C došlo 

k tavení aglomerátů v rámci struktury materiálu (7c) [38]. 

Směs PC MK MS 

M0 100 0 0 

M1 80 20 0 

M3 80 10 10 

M4 80 5 15 

M5 80 0 20 
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Obrázek 7 SEM snímky mikrosiliky při teplotě a) pokojové b) 1000 °C c) 1200 °C [38] 

Aditivum na bázi metakaolinu bylo podobně jako mikrosilika aktivní v kompozitu 

s hlinitanovým cementem a ovlivnilo jeho hydrataci a minerální složení cementu 

po výpalu při teplotách 1000 a 1200 °C. Dále také v kombinaci s deflokulanty umožnilo 

významně snížit množství záměsové vody. Ke krystalizaci částic došlo dříve při použití 

metakaolinu (o cca 1,5 h) než při použití mikrosiliky. Tím pádem byla po vytvrdnutí 

betonových vzorků pevnost v tlaku až o 27 % vyšší než u směsí s MK (graf 4). 

Po vypálení vzorků při teplotě 800 °C a 1200 °C pevnost v tlaku klesla, a to zejména 

u referenčních vzorků bez přísad. Stále však pevnosti v tlaku betonů s MK dosahovaly 

vyšších hodnot o 5–10 % než betony s MS. To dokazuje pozitivní roli přísady MK 

na strukturu betonu po vypálení [38]. 

 

Graf 4 Změna pevnosti v tlaku betonových vzorků v závislosti na přidané příměsi (MKa – metakaolin, MKp 
– mikrosilika, W/a – bez příměsi) a teplotě, které byly vystaveny [38] 

Velký mezinárodní experiment, který probíhal v Alžírsku a Francii se ještě detailněji 

zaměřil na chování betonu se speciálním slinutým cementem zvaným „Ciment Fondu“ 

z Francie, ve kterém se metakaolin vyskytoval společně s andalusitem jako plnivo. Bylo 

zjištěno, že betonová směs s přidaným metakaolinem se při zahřívání chovala lineárně 

pružně až do dosažení teploty 800 °C. Po překročení této teploty se materiál začal 

chovat viskoplasticky. Zároveň při této teplotě docházelo k slinutí a tím pádem i zpevnění 

vzniklých trhlin. Mikroskopická pozorování naznačovala mechanismus mezikrystalového 

tečení. Tento materiál byl také velmi dobře odolný vůči vystavení teplotnímu šoku. 
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Testované vzorky vydržely 80 cyklů standardizovaného cyklického tepelného šoku bez 

selhání [47]. 

Na grafu 5 a 6 jsou vyneseny křivky napětí/deformace vypálených vzorků výše uvedené 

směsi s MK coby plnivem získaných ohybem a tlakem při různých teplotách. Při těchto 

zkouškách procházely materiály maximálním napětím a poté tato napětí ztrácely 

v důsledku měknutí materiálu při vysokých teplotách během zahřívání. Křivky mají 

zvonovitý tvar charakteristický pro kvazikřehké materiály.  

 

Graf 5 Změny napětí a deformace betonových vzorků zkoušených tahem za ohybu při různých teplotách 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 6 Změny napětí a deformace betonových vzorků zkoušených tlakem při různých teplotách [47] 

Tento průběh odpovídá tomu, co řada autorů uvádí ve svých pracích [48] [49] [50] a to, 

že dochází ke dvěma základním typům chování betonu po jeho vystavení vysokým 

teplotám. Při nižších teplotách (20 °C, 600 °C a 800 °C) je to chování kvazi-lineární a 

při vyšších teplotách (900 °C a 1000 °C) je to chování viskoplastické (graf 5 a 6). 

Při nižších teplotách (20 °C, 600 °C a 800 °C) má před vrcholem napětí materiál nízkou 

elastickou deformaci (lineární oblast křivek). Ve vrcholu dochází k difuznímu poškození, 

včetně dekoheze a mikrotrhlin. To vede ke koalici mikrotrhlin, která vyvolává typicky 

křehký lom. Po dosažení vrcholu napětí dochází k prudkému poklesu úrovně napětí. 

Při vyšších teplotách (900 °C a 1000 °C) můžeme pozorovat lineární až kvazi-lineární 
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vývoj až do 35-80 % maxima, pak se objevuje nelineární chování až do dosažení 

maximálního napětí a poté napětí výrazně klesá, jak si všimli Amrane et al. [49] a 

Ouedraogo et al. [51]. Při teplotě 1000 °C dochází k výraznému nárůstu plastické 

deformace v důsledku viskozity sklovité fáze. 

Z výzkumu provedeného na toto téma v roce 2014 zase vyplývá, že ještě lepších 

pevnostních vlastností lze docílit přidáním kombinace keramických vláken a čedičového 

kameniva do betonové směsi. Pro největší pevnost v tlaku po vystavení teplotě 1000 °C 

bylo optimální metakaolinem nahradit cca 20 % hlinitanového cementu a zároveň by 

hmotnost keramických vláken neměla překročit 4 % hmotnosti celkové směsi [52]. 

1.5.3 Odpad z minerální vlny 

Proces výroby minerální vlny je doprovázen vznikem odpadů a vedlejších produktů, jako 

jsou například odřezky minerální vlny, usazeniny na filtrech, odpad z předení a další [53]. 

Odhadovaný roční objem odpadu z minerální vlny v zemích EU v roce 2020 činí přibližně 

2,5 milionu tun ročně [54]. V současné době existují dvě hlavní možnosti recyklace 

odřezků a spřádacího odpadu, který se skládá převážně z vláken minerální vlny a malých 

částic nevláknité taveniny. Zaprvé je možné vrátit odpadní materiál zpátky přímo 

do výrobního procesu. V tomto případě však mohou nastat komplikace, pokud se 

k tavení surovin používá šachtová pec [55]. Druhým způsobem je vylisování odpadu 

do briket a takto upravený materiál opět vrátit zpět do výrobního procesu [56].  

Dále lze odpad z minerální vlny použít i v jiných výrobcích. Optimální složení odpadu 

z minerální vlny použitelného v keramických či betonový výrobcích je 60–70 % vláknité 

taveniny a 30–40 % vláken minerální vlny [53]. Pokud má odpad z minerální vlny velikost 

částic v rozmezí 17–250 mm, tak lze použít také jako hrubé či jemné kamenivo zlepšující 

vlastnosti výsledných výrobků [57].  

Nejobtížnější je recyklovat filtrační sedimenty, tzv. kupolovitý prach (CD), kvůli malé 

velikosti jeho částic. Na rozdíl od jiných odpadů z minerální vlny prozatím není navržen 

žádný vhodný způsob recyklace nebo opětovného použití CD, který by mohl výrazně 

snížit hromadění tohoto odpadu. Hlavním rizikem je při manipulaci s tímto materiálem 

jeho chemické složení. Už ale existují první experimenty zabývající se použitím CD 

v betonu. Velmi dobře se osvědčil v betonech s portlandským cementem obsahujících 

strusku [58].  

Stonys a kolektiv se zabýval porovnáním chování betonu s hlinitanovým cementem 

nahrazeným v jednom případě CD a v druhém případě MS. Průměr sférických částic CD 

a MS zjištěný na snímcích SEM byl podobný a pohyboval se v rozmezí od 30 nm 

do 150 nm. Je zřetelně vidět, že CD byl stejně jako MS ve formě slabě vázaných 

aglomerátů (obr. 8a a 8d) s nepravidelným tvarem, ve kterých byly ultra jemné částice 

přichyceny k povrchu hrubých kuliček (obr. 8b a 8e) [59]. Z toho lze odvodit, že CD je 

také velmi vhodná náhrada mikrosiliky do žáruvzdorných betonů obsahujících 

hlinitanový cement. 
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Obrázek 8 SEM snímky MS a CD (a,d - x500; b,e - x50000; c,f - x150000) [59] 

Nejlepších mechanických vlastností dosáhl beton s maximálně 2% příměsí CD při výpalu 

do 800 °C. Pevnost v tlaku vzorků s CD byla o 13 % větší než u vzorku referenčního. 

Jakmile byl beton s CD vystaven teplotě 1000 °C, tak došlo k tání draselných sloučenin 

s bodem tání při nižší teplotě než 1000 °C. Rozvíjející se krystaly a tvorba sklovité fáze 

při působení vysokých teplot je patrná i ze snímků SEM (obr. 9). Při teplotě v rozmezí 

20 °C a 700 °C nedocházelo k výrazným změnám v morfologii částic, stále si 

zachovávaly svůj téměř kulovitý tvar (9a). Při působení teploty 800 °C však docházelo 

k hlavní exotermické reakci a spolu s ní docházelo i k výrazné transformaci částic. 

Sférické částice se měnily na jehlicovité krystaly s tloušťkou přibližně 50-150 nm (9b). 

Na obr. c už jsou ale vidět roztavené zóny, které naznačují přítomnost fází s bodem tání 

při nižší teplotě než 1000 °C. Teplotu 800 °C tedy lze označit jako optimální teplotu 

provozu, při níž se fyzikální a mechanické vlastnosti betonů neodlišují od betonů 

s mikrosilikou [59]. 

 

Obrázek 9 SEM snímky (x20000) CD po vystavení teplotě a) 700 °C, b) 800 °C a c) 1000 °C [59] 

1.5.4 Další příměsi 

Další vhodnou příměsí do žáruvzdorného betonu se ukazuje být například odpad 

ze zpracování ropy [60]. Odolnost betonu s korundem a šamotem je navíc potvrzena 
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používáním k dopravě roztaveného kovu v Magnitogorském metalurgickém kombinátu 

[61]. 

Jedním z dalších faktorů, který významně ovlivňuje pevnost žáruvzdorných betonů, je 

tvorba hibonitové fáze, která závisí na teplotě v materiálu. Tuto teplotu lze snížit přidáním 

nanotitanu TiO2. Na druhou stranu, ale tato látka snižuje modul pružnosti a odolnost proti 

rázům. Po vypálení při teplotě 1000 °C v přítomnosti nanotitanu vzniká také fáze 

Ca3Ti8Al12O37 [62]. 
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2 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

2.1 Úvod 

V experimentální části byly navrženy a připraveny cementové pasty s hlinitanovým 

cementem Secar 71 částečně nahrazeným odpadním metalupkem, super reaktivním 

oxidem hlinitým a boehmitovým práškem v různém poměru. Vodní součinitel byl 

stanoven experimentálním měřením tak, aby navržené směsi měly stejnou konzistenci 

a pohyboval se v rozmezí 0,2–0,4. Pro každou variantu byla vyrobena trámečková tělesa 

o rozměrech 40 x 40 x 160 mm a tělesa na měření tepelné dilatace o velikosti 2 x 2 x 

10 mm. Zkoušky byly prováděny po 28 dnech při zrání na vzduchu při konstantní teplotě 

20 °C a po vystavení teplotám 400 °C, 1000 °C a 1400 °C. Hlavním cílem bylo 

prozkoumat vliv na vlastnosti a strukturu výsledného materiálu pomocí zkoumání 

fázového a strukturálního složení, pomocí charakterizace složení cementové pasty, 

destruktivních pevnostních zkoušek, nedestruktivní zkoušky ultrazvukovou metodou a 

pomocí sledování materiálu v elektronovém mikroskopu.  

Tato kapitola popisuje a definuje postupy jednotlivých procesů, použité metody, druhy 

zkoušek a následné vyhodnocení a prezentace dosažených výsledků. 

2.2 Použité experimentální metody 

2.2.1 Diferenciální skenovací kalorimetrie (DSC) 

Metoda DSC zkoumá tepelné vlastnosti materiálů, konkrétně se využívá ke zjištění 

teploty tání, skelného přechodu a krystalizace materiálu. Přístroj obsahuje dvě nádoby 

– jedna obsahuje vzorek a druhá je prázdná (referenční) (obr. 10). Řídící jednotka 

neustále zajištuje konstantní rychlost ohřevu nebo ochlazování obou nádob po celou 

dobu experimentu.  

 

  Obrázek 10 Princip měření DSC [63]                                    Obrázek 11 Přístroj DSC 
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Tepelný tok v nádobách je odlišný kvůli fázovým změnám probíhajícím ve vzorku. Měří 

se tedy rozdíl v tepelných tocích obou nádob. Tepelný tok se zpravidla vynáší na osu y 

a na osu x se vynáší ekvivalentní teplota (graf 7) [64]. 

 

Graf 7 Schématické znázornění DSC grafu, na kterém jsou vidět Tg – teplota skelného přechodu, Tc – 
teplota krystalizace a Tm – teplota tání [64] 

Tepelný tok je množství tepla dodaného za čas: 

Q̇ =
𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜

č𝑎𝑠
=

𝑄

𝑡
                                                             (15) 

Rychlost ohřevu se vyjádří jako: 

         𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡 𝑜ℎř𝑒𝑣𝑢 =  
𝑧𝑚ě𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑝𝑙𝑜𝑡𝑦

č𝑎𝑠
=

∆𝑇

𝑡
                    (16) 

V rámci tohoto měření byla provedena i tzv. termogravimetrická analýza (TGA), která 

funguje na principu měření změn hmotnosti analyzovaného vzorku, zatímco je plynule 

zahříván a nebo ochlazován. Příčin změn hmotnosti je hned několik. Může to být 

odpařování, rozkladný proces, chemické reakce nebo absorpce plynů. Naměřená změna 

hmotnosti se vyjadřuje pomocí TG křivek, které jsou vidět na grafu 8. Na vodorovnou 

osu se obvykle vynáší teplota (nebo čas) a na svislou hmotnost. Pro objektivnější 

výsledek se na svislou osu vynáší nová hmotnost vzorku vydělená původní hmotností 

vzorku, tedy procentuální změna hmotnosti vztahující se obecně k materiálu a nejen ke 

konkrétnímu vzorku. Z těchto křivek se následně dá odvodit informace o složení 

zkoumaného vzorku, jeho tepelná stálost, teplotní rozklad a produkty, které vznikají při 

rozkladu [65]. 
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Graf 8 Charakteristický záznam z TGA analýzy [64] 

Vodorovné úseky křivek (tzv. prodlevy) symbolizují úseky, ve kterých nedochází k žádné 

hmotnostní změně u zkoušeného vzorku. Prodlevy střídají zlomy, které naznačují, že se 

v dané chvíli vzorek začíná rozkládat a měnit tak svou hmotnost [65]. 

2.2.2 Rentgenová difrakční analýza (XRD) 

Pomocí rentgenové difrakční analýzy lze stanovit kvalitativní a kvantitativní fázové  

složení vzorku, identifikovat textury, určit velikost krystalků polykrystalických látek, 

stanovit strukturu krystalické fáze, určit orientaci monokrystalů a zkoumat jejich kvalitu, 

nebo měřit vložená a zbytková napětí. Aby bylo možné určit krystalovou strukturu, musí 

být krystal ozářen monochromatickým RTG svazkem, díky čemuž lze získat jeho 

pozorovatelný difrakční obraz. Dopadající (primární) RTG svazek se pružně rozptyluje 

na elektronech měřeného krystalu a vzniká tak sekundární neboli difraktované záření 

[66]. 

Každá krystalická látka má jedinečný difraktogram, podle kterého je možné ji 

identifikovat. Díky pravidelnému periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi 

dochází po rozptylu a následné interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních 

maxim, jejichž poloha, intenzita a tvar závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich 

uspořádání v 3D prostoru. Studium tohoto difrakčního obrazce pak umožňuje zpětně 

studovat krystalické složení vzorku a jeho mikrostrukturu. Tato metoda je 

experimentálně poměrně jednoduchá, a především informačně bohatá [67]. 

Tato metoda je velice vhodná pro analýzu keramických materiálů, protože obsahují 

mnoho látek stejného chemického složení, které se liší pouze strukturně. XRD dokáže 

tyto jednotlivé fáze rozlišit [66]. 

Rentgenové záření je zářením elektromagnetickým o vlnové délce 10-2 až 10 nm. Známá 

Braggova rovnice vyjadřuje obecné pravidlo pro interferenci dvou  

paprsků, totiž že jejich dráhový rozdíl musí být celočíselným násobkem vlnové délky [68]: 

           2𝑑 sin 𝜃 = 𝑛𝜆          (17) 

d – mezirovinná vzdálenost sousedních atomových rovin 
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λ – vlnová délka dopadajícího a difraktovaného záření 

θ – difrakční úhel 

n – řád reflexe 

 

Obrázek 12 Ilustrace Braggovy difrakční podmínky [68] 

Části trámečků byly vždy umístěny do achátového hmoždíře a následně rozdrceny 

na jemný prášek o velikosti zrn menší než 0,063 mm. Takto upravený vzorek byl 

postupně vkládán do tzv. nosiče. Prášek musel být co nejjemnější, aby z něj mohla být 

vytvořená homogenní „tableta“, která se následně mohla vložit do přístroje. Mezi 

jednotlivými dávkami se vzorek hutnil pomocí „hutnícího válečku“ a na závěr se vršek 

seříznul pomocí žiletky pro dosažení dokonale rovného povrchu. Takto připravený 

vzorek se i s nosičem vložil do držáku přístroje. 

 

Obrázek 13 Příprava vzorku pro XRD analýzu 
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Obrázek 14 Vložení vzorku do přístroje 

V průběhu měření se vzorek otáčel úhlovou rychlostí θ a detektor úhlovou rychlostí 2θ.  

Poziční úhel detektoru byl po dobu měření stále zaznamenáván, takže pokud došlo 

na libovolné strukturní rovině ve vzorku ke splnění Braggovy rovnice, zaznamenal 

detektor zvýšení intenzity difraktovaného svazku. Výsledkem měření byl graf – 

difraktogram (graf 9), kde na ose x byla zaznamenána poloha detektoru zpravidla 

ve stupních 2θ a na ose y byla intenzita difraktovaného záření zaznamenaná detektorem 

[69]. 

 

Graf 9 Difraktogram minerálu barytu BaSO4 [69] 
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Při vyhodnocování práškového difrakčního záznamu se z Braggovy rovnice vypočítala  

hodnota d pro každé difrakční maximum. Potřebný úhel θ byl získán ze známého 

pozičního úhlu detektoru, vlnová délka RTG záření byla dána použitým typem RTG 

lampy. Získané d-hodnotě každé změřené difrakce odpovídá intenzita této difrakce. 

Vznikl tak soubor d-hodnot strukturních rovin měřené fáze a odpovídajících intenzit, který 

byl následně porovnán s tabelovanými hodnotami databáze COD. Soubor d-hodnot a 

intenzit je pro každou fázi jedinečný, a tak lze jednotlivé fáze snadno identifikovat i když 

tvoří směs [69]. 

2.2.3 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Na rozdíl od optického mikroskopu, díky elektronovému mikroskopu lze pozorovat 

strukturní útvary vzorků či změny chemického složení jednotlivých fází. K osvětlení se 

používá urychlený primární svazek elektronů, přičemž vzájemná poloha svazku 

elektronů a povrchu vzorku se v procesu zobrazování mění tak, že svazek postupuje 

bod po bodu a řádek po řádku. Svazek elektronů je usměrněn elektromagnetickými 

čočkami. Pracovní prostor přístroje je vakuován, aby elektrony nebyly rozptylovány 

srážkami s molekulami vzduchu [70]. 

 

            Obrázek 15 Elektronový mikroskop          Obrázek 16 Zjednodušené schéma SEM mikroskopu [71] 

Elektronový paprsek proniká do malé hloubky pod povrch vzorku, kde se začnou 

náhodně pohybovat primární elektrony. Na základě svého chaotického pohybu generují 

signály, jejichž matematickou úpravou lze získat informace o povrchu vzorku. Interakcí 

elektronů a vzorku pak vzniká vhodný signál tvořící výsledný obraz: sekundární 

emitované elektrony, zpětně odražené elektrony, spojité a charakteristické rentgenové 

záření, augerovy elektrony, katodoluminiscence nebo je proud absorbován vzorkem 

(obr. 17) [70] [72]. V této práci bylo pro zobrazení struktury vzorků použito zpětně 

odražených elektronů (BSE). 
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Obrázek 17 Signál generovaný interakcí primárních elektronů se vzorkem [72] 

Metoda BSE má sice o něco nižší rozlišení než metoda využívající sekundární elektrony, 

ale díky emisím odražených elektronů závisejících na chemickém složení jednotlivých 

fází ve vzorku se liší i výsledný obraz. Čím má materiál vyšší střední  

atomové číslo, tím více odráží elektronů a na stínítku se tak jeví tyto fáze jako světlejší  

než fáze s nižšími středními atomovými čísly [73]. 

Skenovací elektronová mikroskopie byla použita k prozkoumání vzorku po 28 dnech 

zrání a po výpalu při 400 °C, 1000 °C a 1400 °C. Vzorek byl umístěn na oboustrannou 

uhlíkovou pásku nalepenou na hliníkovou podložku. Na vzorek byla následně naprášena 

tenká vrstva zlata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 18 Připravený vzorek na mikroskopování             Obrázek 19 Naprašovačka vzorků 
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2.2.4 Teplotní dilatace 

Dále byla měřena deformace materiálu vzniklá působením vysoké teploty. Obecný 

princip měření dilatace materiálu je zobrazen na obrázku 20. 

 

Obrázek 20 Schéma měření tepelné dilatace [74] 

Deformací vodiče teplotním zatížením se změní délka o hodnotu Δl a jeho průřez o 

hodnotu ΔS. V tomto měření bylo určováno relativní prodloužení na základě délkové 

změny vzorku [74]: 

𝜀 =
𝛥𝑙

𝑙0
           (18) 

ε – relativní prodloužení způsobené teplotním zatížením (bez jednotek) 

Δl – délková změna vzorku v m 

l0 – původní délka vzorku v m 

Na základě takto zjištěné hodnoty deformace byl dále určen součinitel teplotní 

roztažnosti dle vzorce: 

𝛼 =
𝛥𝜀

𝛥𝑇
          (19) 

α – součinitel teplotní roztažnosti v K-1 

T – teplota v K 

K měření byl použit lineární teplotní horizontální tenzometr. Teplotní roztažnost vzorků 

se v tomto přístroji určuje porovnáním roztažnosti zkoumaného materiálu a roztažnosti 

referenčního materiálu. Referenčním materiálem se v tomto výzkumu stal korund kvůli 

jeho dobře známým standardizovaným vlastnostem při teplotním rozpínání.  

Do korundové trubice v přístroji se umístil vzorek, který se jednou stranou dotýkal pevné 

stěny a druhou stranou se dotýkal táhla připojeného k indikátoru změny délky. Dilatometr 

byl zahříván rychlostí 1 °C za minutu. Nejvýše může být vzorek vystaven teplotě 

1000 °C. Počítačový program postupně zaznamenával jednotlivé délkové změny, 

ze kterých bylo možno vypočítat hodnoty lineární délkové deformace a hodnoty 

koeficientu lineární teplotní roztažnosti [75]. 
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2.2.5 Heliová pyknometrie 

Jedná se o jednu z nejpřesnějších metod pro určení hustoty pevných látek, které ve své 

struktuře obsahují vnitřní uzavřené póry [76]. Na rozdíl od klasické pyknometrie, kde se 

k měření hustoty používá kapalina, se v plynové pyknometrii používá jako hlavní 

médium plyn, nejčastěji helium, které má mnohem menší atomy a dokáže se tak dostat 

i do těch nejmenších pórů v materiálu.  

Plynový pyknometr pracuje na principu detekce změny tlaku plynu, která nastane 

po vytěsnění určitého množství plynu ze vzorku v práškové formě o známé hmotnosti 

[76]. Je známá hmotnost vzorku, ale je potřeba dopočítat jeho objem dle vzorce [78]: 

𝑉𝑣𝑧 = 𝑉𝑚𝑒𝑟 −
𝑉𝑒𝑥𝑝

(
𝑃𝑟
𝑃𝑓

)−1

          (20) 

Vvz – objem vzorku v ml 

Vmer – objem měřící cely v ml 

Vexp – objem expanzní cely v ml 

Pr – plnící tlak v Pa 

Pf – konečný tlak v Pa 

Potom lze vypočítat hustotu zkoumané látky pomocí rovnice [79]: 

𝑑𝑠 =
𝑚𝑣𝑧

𝑉𝑣𝑧
           (21) 

ds – hustota pevných látek v g/ml 

mvz – hmotnost vzorku v g 

Vvz – objem vzorku v ml 

Do nádobky o známém objemu byl vložen dobře vysušený vzorek a nádobka byla 

následně vložena do měřícího přístroje. Po spuštění procesu bylo jak do komory se 

vzorkem, tak do referenční prázdné komory, vpuštěno helium o stejném tlaku. 

 

Obrázek 21 Heliový pyknometr 
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V obou komorách se potom změřil tlak a z rozdílů těchto tlaků se dopočítal objem 

matrice. Měření probíhalo při konstantní pokojové teplotě, aby nedošlo k ovlivnění 

výsledného objemu plynu.  

2.2.6 Rtuťová porozimetrie 

Touto metodou je zjišťována struktura pórovitého materiálu. Zkoumaný materiál se 

ponoří do špatně smáčivé kapaliny – rtuti. Díky jejímu velkému povrchovému napětí se 

rtuť do pórů dostane jedině působením tlaku. Z velikosti tlaku, kterého je zapotřebí 

ke vtlačení určitého objemu rtuti do pórů, je určován průměr pórů. Mezi velikostí tlaku a 

velikostí pórů, které jsou při tomto tlaku ještě zaplněny, platí Washburnova rovnice ve 

tvaru [80] [81]: 

𝑑𝑝 = −
4𝛾∙cos 𝜃

𝑝
          (22) 

p – celkový tlak, pod nímž rtuť vniká do póru v Pa 

γ – povrchové napětí rtuti v N/m 

θ – úhel smáčení póru rtutí v ° 

dp – průměr póru kruhového průřezu v m 

Vzorek byl vložen do širšího těla skleněného penetrometru s tenkou měřící nožičkou. 

(obr. 22) Vstup byl následně utěsněn kovovým víčkem a tukem. Po odstranění  

vázané vlhkosti ze vzorku se tělo penetrometru zaplnilo skrz nožičku rtutí a stanovil se 

objem vzorku při nejnižším dosaženém tlaku. Následně se intruzí/extruzí naměřila 

distribuce velikosti pórů odečítáním měnící se kapacity (objemu) kondenzátoru 

tvořeného kovovou rtutí a kovovou trubicí kolem nožičky [82]. 

 

Obrázek 22 Vzorek v penetrometru s nožičkou 
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Přístroj pracoval ve dvou režimech: 

1) Nízkotlaký režim 

2) Vysokotlaký režim 

Začínalo se vždy nízkotlakým režimem, ve kterém tlak postupně vystoupal do hodnoty 

3–4 atmosfér. Ve vysokotlakém režimu se tlak pohyboval v rozmezí mezi atmosférickým 

tlakem a maximálním tlakem 414 MPa. Kvůli vysoké hustotě a hydrostatickému tlaku 

rtuti lze touto metodou měřit póry o maximální velikosti 1 mm. Naopak nejmenší 

stanovitelné póry jsou velké 3 nm [82]. 

 

Obrázek 23 Přístroj na měření rtuťové porozimetrie 

Samotné měření trvalo několik desítek minut. Vždy se muselo dbát na bezpečnost práce 

při manipulaci s rtutí, jelikož se hromadí v těle. Do člověka proniká skrze vdechování 

výparů nebo skrze kůži. Proto bylo vždy nutné se rtutí manipulovat v rukavicích a 

v digestoři. Výsledkem měření byla potom intruzní a extruzní křivka, ze které lze 

vyhodnotit distribuci a velikosti pórů daného materiálu [82]. 

2.2.7 Pevnost v tahu za ohybu 

Vždy se jako první na trámečku provedlo měření pevnosti v tahu za ohybu s využitím 

odpovídajícího lisu dle normy ČSN EN 12390-4 [83]. Byl použit princip čtyřbodového 

ohybu, aby se zkoušený vzorek porušil v nejslabším místě. Vzorek byl umístěn na dvě 

podpory, jak je vidět na obrázku 25 [84]. Ve všech případech byl vzorek umístěn tak, aby 

referenční směr zatěžování byl kolmý na směr ukládání betonu zkušebního tělesa. 

Ve středu tohoto rozpětí byl vzorek zatěžován bodovou silou konstantní rychlostí. Tato 

síla vyvolala napětí uvnitř materiálu vedoucí ke křehkému lomu a rozdělení trámku 

na dvě poloviny. Měření bylo provedeno v souladu s ČSN EN 12390-5 [85]. 
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Obrázek 24 Měření pevnosti v tahu za ohybu        Obrázek 25 Schéma měření čtyřbodového ohybu [84] 

Ve všech případech byl pozorován křehký lom uprostřed rozpětí podpor. Pevnost v tahu 

za ohybu byla spočtena dle vzorce: 

𝑓𝑐𝑓 =  
𝐹𝐿

𝑏𝑎2            (23) 

F – maximální zatěžovací síla v N 

L – vzdálenost mezi podporami v m (0,15 m) 

b, a – rozměry prvku v m 

Vzniklé poloviny původních trámečků, v důsledku zkoušky pevnosti v tahu za ohybu, 

byly následně využity pro zjištění pevnosti v prostém tlaku. 

2.2.8 Pevnost v tlaku 

Dále byla provedena zkouška pevnosti v tlaku, která má zásadní vliv na výslednou 

použitelnost materiálu ve stavební praxi dle normy ČSN EN 12390-3 [86]. Jako 

v předchozím případě se jedná o zkoušku destruktivní prováděnou v lisu odpovídajícího 

normě ČSN EN 12390-4 [83]. Princip metody spočívá v tom, že se do zkušebního vzorku 

plynule vnáší jednoosé tlakové napětí tak dlouho, dokud materiál už není schopen ho 

dále přenášet a rozdrtí se. Kontaktní plocha vzorku měla rozměr 40 x 40 mm. 
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Obrázek 26 Schéma měření pevnosti v tlaku 

Výsledkem měření jsou průběhy síly a deformace v čase. Pevnost v tlaku definuje vztah: 

𝑓𝑐 = 𝐹/𝐴𝑐           (24) 

F – maximální dosažená síla v N 

Ac – kontaktní plocha, v tomto případě 160 mm2. 

 

 

Obrázek 27 Měření pevnosti v tlaku 

 

Výsledky všech vzorků od každé sady byly zprůměrovány pro získání co nejpřesnějšího 

výsledku. Všechny vzorky se porušily vyhovujícím způsobem. 

2.2.9 Ultrazvuková impulsová metoda 

Principem ultrazvukové impulsové metody je měření rychlosti šíření impulsů 

ultrazvukového vlnění procházejících materiálem. Každým materiálem se ultrazvukový 

(UZ) impuls šíří jinou rychlostí. Ve stavebnictví se používá UZ vlnění s kmitočty 

v rozmezí od 20 kHz do 150 kHz (výjimečně do 500 kHz), tedy lidským uchem 
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neslyšitelné. Výhodou tohoto vlnění je, že se šíří i relativně silnými vrstvami materiálu, 

ve kterém by se slyšitelné vlnění rychle utlumilo. Tato nedestruktivní metoda je vhodná 

především pro zkoušení hutných materiálů s minimálním množstvím pórů. Negativní vliv 

na průběh zkoušky má kromě nehomogenity materiálu i jeho vlhkost. Pomocí tohoto 

měření lze zjistit dynamický modul pružnosti, Poissonův koeficient, narušení struktury či 

degradaci materiálu. 

Zkušební přístroj, na který jsou napojeny dvě sondy, v sobě obsahuje vysílač, zesilovač 

a přijímač ultrazvukového vlnění. Zpracovaná data jsou prezentována na digitální 

zobrazovací jednotce s číslicovým výstupem [87] [88]. 

 

 

 

             Obrázek 28 Postup měření UZ metody 

 

 

        Obrázek 29 Přístroj pro UZ měření 

Měření bylo provedeno dle normy ČSN 73 1371 [89]. Vzorek byl umístěn tak, aby se 

dotýkal pouze podložky nikoli stolu. V dalším kroku byly ze zkušebních ploch odstraněny 

všechny nečistoty, aby sondy přesně přiléhaly na povrch. Poté byly sondy potřeny 

tenkou vrstvou vazelíny, aby mezi sondou a vzorkem nevznikala vzduchová mezera. Ta 

by totiž způsobila značný odraz ultrazvukových vln a materiálem by prošlo tak málo 

impulsů UZ vlnění, že by ve většině případů nestačila citlivost snímače k jejich příjmu. 

Dobu průchodu UZ vlnění vrstvou akustického vazebního prostředku a konstrukcí sondy 

označujeme jako „mrtvý čas“. Tato hodnota byla zjištěna pomocí kalibračního vzorku 

(etalonu) a při vyhodnocení bylo nutné o něj opravit všechny měřené údaje [87] [88]. 

 

Díky dobrému přístupu z obou stran zkoušeného vzorku byly sondy umístěny proti sobě 

a byla tak použita přímá (protilehlá) metoda prozvučování. Po aktivaci přístroje došlo 

k opakovanému vysílání UZ impulsů do zkoušeného materiálu. Na závěr měření byl 

zaznamenán čas šíření vln v materiálu. 
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Obrázek 30 Měření doby průchodu impulsu UZ vlnění zkoušeným materiálem [88] 

Kromě času, který potřebuje UZ impuls, aby prošel zkušebním místem, je potřeba znát 

ještě délku měřící základny. Rychlost UZ impulsu se potom vypočítá ze vztahu [88]: 

     𝑣𝐿 =  
𝑙

𝑡
           (25) 

vL – rychlost šíření UZ impulsu v m/s 

l – délka měřící základny v m 

t – čas, za který impuls prošel danou dráhu v s 

 

Na základě těchto hodnot byl poté dopočítán dynamický modul pružnosti podle vzorce 

[89]: 

    𝐸𝑐𝑢 = 𝜌 ∙ 𝑣𝐿
2 ∙

1

𝑘2           (26) 

ρ – objemová hmotnost betonu v kg/m³ 

vL – rychlost šíření podélného ultrazvukového impulsu v km/s 

k – součinitel rozměrnosti prostředí bez rozměru 

 

Součinitel rozměrnosti byl odvozen od Poissonova poměru betonu a ve výpočtu byla 

použita hodnota 1,0541 [91]. 

2.3 Použité materiály 

Základem všech vzorků byl cement Secar® 71 a voda. Kromě referenčního vzorku byl 

cement v různém poměru nahrazen metalupkem (RON), super reaktivním oxidem 

hlinitým (NABALOX NO 713) a boehmitovým práškem (APYRAL® AOH 40). Zkušební 

vzorky byly připraveny ve formě cementové pasty neobsahující žádné kamenivo. 

V následujících kapitolách jsou popsány dostupné informace o těchto materiálech. 
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2.3.1 Cement 

Ve všech zkušebních vzorcích byl použit stejný druh cementu – Secar® 71 vyrobený 

v Severní Americe. Jedná se o hlinitanový cement, který má garantovanou minimální 

pevnost v tlaku 31,7 MPa po 24 hodinách a minimální počáteční pevnost 8,6 MPa po 6 

hodinách tuhnutí. V referenčním vzorku tvořil tento cement 100 % pojiva. Fázové složení 

cementu je uvedeno v tabulce 3, minerální složení je uvedeno v tabulce 4 a 

granulometrie je zobrazena v grafu 10. 

 

Tabulka 3 Fázové složení cementu Secar 71               Tabulka 4 Mineralogické složení cementu Secar 71 

 

 

Graf 10 Granulometrie cementu Secar 71 
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2.3.2 Metalupek RON 

Hlavní náhradou cementu se stal metalupek, který patří mezi technogenní (uměle 

vytvořené) pucolány. Metalupek vzniká pálením jílovce při teplotě 600–800 °C. Po výpalu 

se tento materiál rozemele na jemný prášek [92]. Fázové složení použitého metalupku 

je uvedeno v tabulce 5, jeho mineralogické složení je uvedeno v tabulce 6 a jeho 

granulometrie potom v grafu 11. 

 Tabulka 5 Chemické složení metalupku RON                 Tabulka 6 Mineralogické složení metalupku RON 

 

 

Graf 11 Granulometrie metalupku RON 

2.3.3 Super reaktivní oxid hlinitý NABALOX NO 713 

Tento materiál byl do směsi přidán především kvůli jeho vysoké reaktivitě, homogenní 

mikrostruktuře a nízkému obsahu oxidu sodného (Na2O). Jeho konkrétní fázové složení 

je uvedeno v tabulce 7, mineralogické složení v tabulce 8 a granulometrie v grafu 12. 
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Tabulka 7 Fázové složení NABALOX NO 713              Tabulka 8 Mineralogické složení NABALOX NO 713 

 
Graf 12 Granulometrie NABALOX NO 713 

2.3.4 Boehmitový prášek APYRAL® AOH 40 

Jedná se o minerál zpomalující hoření a také s vynikající odolností vůči kyselinám a 

zásadám. Jeho fázové složení je v tabulce 9, mineralogické složení v tabulce 10 a 

granulometrie v grafu 13. 

 

   Tabulka 9 Fázové složení APYRAL AOH 40             Tabulka 10 Mineralogické složení APYRAL AOH 40  
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Graf 13 Granulometrie APYRAL AOH 40 

2.3.5 Voda 

K přípravě všech vzorků byla použita běžně používaná pitná voda bez dalších přísad. 

Tato voda vyhovovala všem podmínkám stanoveným vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

2.4 Zkušební vzorky 

Pro zkušební účely byly vyrobeny trámečky standardních rozměrů 40 x 40 x 160 mm a 

pro měření teplotních dilatací byly vyrobeny vzorky o rozměrech 2 x 2 x 10 mm. Bylo 

navrženo celkem 5 různých receptur cementových past bez kameniva a jedna směs 

referenční.  

2.4.1 Výroba vzorků 

Zkušební vzorky byly vyrobeny v laboratořích na Fakultě stavební ČVUT v Praze ve více 

etapách. Vodní součinitel byl stanoven experimentálním měřením před výrobou vzorků 

a pohyboval se v rozmezí 0,2–0,4. Největší množství vody pro dosažení požadovaného 

rozlití potřebovala směs P-LN5. Důvodem byl s největší pravděpodobností velký obsah 

mullitu. Množství jednotlivých surovin je uvedeno v tabulce 11. 

Tabulka 11 Složení jednotlivých past 
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Metalupek (RON) 170 340 510 680 1020

Super reaktivní oxid hlinitý (NABALOX NO 713) 212,5 170 127,5 85 0

Boehmitový prášek (APYRAL® AOH 40) 637,5 510 382,5 255 0

voda 400 488 525 500 525 625

w/c (0.2-0.4) 0,24 0,29 0,31 0,29 0,31 0,37
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Napřed bylo naváženo příslušné množství cementu a alternativních pojiv s přesností 

± 2 g. Tyto suché složky byly důkladně promíchány v elektrickém míchadle s nástavcem 

pro maltu a po cca 3 minutách byla do směsi postupně přidávána voda. Mokré míchání 

trvalo minimálně další 3 minuty. Pokud po této fázi míchání směs nevykazovala žádné 

známky hrudek, nečistot nebo nezvlhčených částí cementu či jiné přísady, tak byla 

provedena zkouška konzistence betonu rozlitím dle normy ČSN EN 12350-8 [93], podle 

které byl následně upravován vodní součinitel. Rozliv měl u všech směsí hodnotu 

180 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 31 Příprava surovin                    Obrázek 32 Míchačka směsi 

Po dosažení optimálního množství vody byla směs uložena do předem očištěných a 

vymazaných forem na zkušební trámečky 40 x 40 x 160 mm a do forem na kostky 2 x 2 

x 10 mm a pomocí špachtle urovnána. Po naplnění byly formy setřeseny na vibračním 

stole za účelem odstranění možných vzduchových bublin, které v pastě během ukládání 

mohly vzniknout. 

 

Obrázek 33 Zkouška konzistence            Obrázek 34 Trámečky ve formě 
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Nakonec byly vzorky zarovnány dle okrajů formy do roviny a uloženy v pokojové teplotě 

cca 22 °C. Po odformování byly zkušební vzorky uloženy do klima komory. Vzorky zrály 

při konstantní teplotě 20 °C. Po 28 dnech zrání byly provedeny experimenty na 3 

trámečcích z každé sady. Ostatní trámečky byly před dalším zkoumáním po trojicích 

vystaveny teplotám 400 °C, 1000 °C a 1400 °C. 

2.5 Výsledky experimentů 

V této kapitole budou popsány výsledky všech provedených zkoušek. Většina hodnot 

byla získána pomocí aritmetického průměru naměřených hodnot. Ve výsledných grafech 

je také pomocí úsečky zobrazena směrodatná odchylka, která byla vypočtena dle vzorce 

[94]: 

𝜎 = √
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖−𝑥)2𝑁

𝑖=1             (27) 

V případě heliové pyknometrie, byla stanovena směrodatná odchylka procentuálně. 

U objemové hmotnosti a měrné hmotnosti 1,5 % a u pórovitosti 5 %. 

2.5.1 DSC analýza a XRD analýza 

Výsledky DSC analýzy jsou zobrazeny na následujících grafech, přičemž závislost 

teploty na tepelném toku lze nalézt v grafu 14 a závislost teploty na úbytku hmotnosti 

v grafu 15. 

Graf 14 DSC analýza změna tepelného toku 
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Graf 15 DSC analýza úbytek hmotnosti 

Graf 16 XRD analýza vzorků vystavených teplotě 20 °C 
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Graf 17 Difraktogram vzorků vystavených teplotě 20 °C 

Již dříve bylo zmíněno, že při působení teploty do 400 °C dochází u betonů obsahujících 

hlinitanový cement k přeměně CAH10 [14] [13]. První vrchol DSC analýzy (graf 14) tedy 

pravděpodobně symbolizuje dehydrataci CAH10 společně s úbytkem vody. Tuto 

domněnku podporuje i difraktogram (graf 17), ve kterém byl první vrchol výraznější 

u směsí s metalupkem než u směsi referenční, která by díky svému složení měla 

obsahovat nejméně CAH10. Stejným způsobem lze odvodit, že druhý vrchol DSC analýzy 

odkazuje na dehydrataci C2AH8. Je ovšem také možné, že v těchto pících je zahrnuta i 

přeměna CASH. 

Z grafu 16 je patrné, že procentuální obsah chemických sloučenin odpovídá složením 

jednotlivých směsí. Například v referenční směsi nelze najít skoro žádné zastoupení 

Al2O3 a jeho množství se mění dle množství přidané super reaktivní aluminy. Stejně tak 

boehmit (Al2O3 H2O). U pasty, která obsahovala pouze hlinitanový cement, vzniklo 

nejvíce C3AH6, což je proti očekáváním. Referenční směs by naopak měla obsahovat 

nejvíce CAH10, který by se až po vystavení vyšším teplotám přeměnil na C3AH6. Kvůli 

velkému množství uvolněného hydratačního tepla tedy došlo nejspíš k přehřátí směsi a 

tím pádem vzniku většího množství C3AH6. Dalším důvodem může být také konverze 

směsi. 

Obsah CASH se zvyšoval podle toho, jak se zvyšovalo zastoupení metalupku, jelikož 

metalupek obsahuje křemík, který pomáhá vytvářet tyto sloučeniny. Konkrétně se zde 

vyskytoval stratlingit, gismondin a lawsonit. 
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Graf 18 XRD analýza vzorků vystavených teplotě 400 °C 

 

Graf 19 Difraktogram vzorků vystavených teplotě 400 °C 

Z vrcholu 3, z DSC analýzy zobrazené na grafu 14, lze v souvislosti s grafem 18 odvodit, 

že došlo ke kompletní dehydrataci AH3, který už se v žádné směsi nevyskytoval ani 

ve stopovém množství. Pozůstatky této složky se můžou vyskytovat ve formě boehmitu 

Al2O3 H2O, jehož množství oproti 20 °C narostlo. Velikost píku koresponduje i s grafem 

16, ve kterém je vidět, že referenční směs obsahovala mnohem více AH3 než ostatní 

směsi. 

Podobná analýza se dá aplikovat i na vrchol 4 z grafu 14. Při této teplotě obvykle 
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materiálu největší ze všech. Toto tvrzení podporuje i graf 18, ze kterého C3AH6 úplně 

zmizelo. 

Hlavní složky metalupku kaolinit a mullit zatím zůstaly beze změny, ale CASH začalo 

postupně dehydratovat. Jeho fáze, které se vyskytovaly ve směsích v tomto okamžiku, 

byly dehydratovaný gismondin a dehydratovaný lawsonit. Beze změny zůstaly i původní 

hlilnitanové složky CA a CA2. Zajímavé je, že přidané hlinitanové složky Al2O3 a Al2O3 

H2O se v tomto stádiu vyskytovaly i v referenční směsi, do které nebyly přidány. 

 

Graf 20 XRD analýza vzorků vystavených teplotě 1000 °C 

 

Graf 21 Difraktogram vzorků vystavených teplotě 1000 °C 

Díky grafu 20 je zřejmé, že vrchol 5 v grafu 14 byl zapříčiněn dehydratací boehmitu 

(Al2O3 H2O). V XRD analýze po vystavení teplotě 1000 °C se boehmit vůbec 
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směsi P-LN5, která obsahovala výrazně méně boehmitu než ostatní směsi s výraznějším 

vrcholem před teplotou 600 °C. 

Naopak Al2O3 z reaktivní aluminy zůstal téměř beze změny, došlo jen k méně výrazné 

rekrystalizaci základních fází. Objevila se zde také nová složka – C12A7, která vznikla 

dehydratací CAH. Dále si z grafu 20 lze všimnout, že se odpařila veškerá voda z CASH 

a tím pádem vznikly CAS fáze, konkrétně gehlenit (C2AS), grossular (C3A2S), anorthit 

(CA2S2) a dmisteinbergit (CS2A). I ostatní prvky metalupku došly výrazné změny. Kvůli 

dexydroxylaci, která proběhla v rozmezí teplot 450 °C–700 °C, došlo k přeměně kaolinu 

na metakaolin. Také se pomalu začalo zvyšovat množství mullitu. 

Díky vysoké teplotě začalo krystalizovat CA a CA2 a narostlo tak jejich množství. Tato 

změna je patrná i z grafu 14, ve kterém se objevil další pík (č. 6) na křivce všech směsí, 

těsně před dosažením teploty 1000 °C. Přibylo také více kapalné fáze, což je možné 

poznat z nárůstu amorfní složky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 22 XRD analýza vzorků vystavených teplotě 1400 °C 

Graf 23 Difrakce vzorků vystavených teplotě 1400 °C 
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Po vystavení teplotě 1400 °C je vidět, že došlo ke slinutí vnitřní struktury materiálu. 

Zajímavé je, že obsah Al2O3 se ani po vystavení takto vysoké teplotě nijak výrazně 

nezměnil. Naopak množství CAS se radikálně zvětšilo díky jeho dokrystalizování. Opět 

je vidět, že došlo k vzestupnému zvětšení této složky ve směsích, podle toho, kolik 

obsahovaly metalupku. Konkrétní fáze CAS vzniklé po vystavení vzorku nejvyšší teplotě 

se moc neliší od předchozího stupně a byly to gehlenit (C2AS), grossular (C3A2S), 

amorthit (CA2S2) a dmisteinbergit (CS2A). 

Místo C12A7 se zde postupnými přeměnami vyskytl hibonit (CA6). Při teplotě 900 °C–

1000 °C se z C12A7 stalo CA, při teplotě 1000 °C–1300 °C CA2 a až po vystavení teplotě 

1400 °C došlo k přeměně na hibonit. Nejvíce se ho vyskytovalo ve směsích, ve kterých 

byla provedena největší náhrada hlinitanového cementu aktivní aluminou. Došlo i k další 

krystalizaci krotitu (CA) a grossitu (CA2), ovšem pouze u referenčního vzorku. 

V ostatních směsích jich bylo jen stopové množství, protože se z nich stal hibonit díky 

většímu množství Al2O3. Tyto krystalizace lze vysledovat i v DSC analýze v grafu 14 

ve vrcholu 7, který symbolizuje právě vznik hibonitu. 

Oproti pokojové teplotě se po vystavení teplotě 1400 °C v referenčním vzorku nacházelo 

o 78,2 % více CA a o 53,5 % více CA2. U referenční pasty zhydratovaly v největší míře. 

Naopak nejméně došlo k jejich zhydratování u směsi P-LN1, ve které se po vystavení 

největší teplotě vyskytovalo jen stopové množství CA a CA2. Ve směsi P-LN5 přeci jen 

nějaké množství CA a CA2 zhydratovalo, ale oproti referenční směsi je to množství velice 

malé. 

Na rozdíl od předešlých změn, však tyto krystalizace nejsou tak patrné z grafu 15, 

na kterém jsou zobrazeny hmotnostní změny jednotlivých vzorků. Při krystalizaci totiž již 

nedochází k odpařování vody a jiným výraznějším hmotnostním změnám, ale změny 

probíhají pouze ve struktuře, podle toho, jak se mění jednotlivé krystaly. Po vystavení 

teplotě 1400 °C se ve směsích vyskytlo největší množství amorfních fází. Úplně nejvíce 

amorfních fází obsahovala referenční směs, a naopak nejméně směs P-LN5 s největším 

zastoupením odpadního metalupku. 
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2.5.2 Skenovací elektronová mikroskopie 

V této kapitole se nachází reprezentativní výběr fotografíí pořízených pomocí 

skenovacího elektronového mikroskopu. 

 

Obrázek 35 SEM snímky vzorků vystavených teplotě 20 °C a) P- RAK, b) P-LN1, c) P-LN3, d) P-LN5 

Také snímky pořízené při skenovací elektronové mikroskopii potvrzují výsledky XRD a 

DSC analýzy. V referenčním vzorku jsou jasně patrné drobné krystalky CAH10 i větší 

krystalky C3AH6 (obr. 35 a). Společně se směsí P-LN1 a P-LN3 obsahoval i referenční 

vzorek „čtverečkové plátky“ Al2O3, zatímco ve směsi P-LN5 tato sloučenina nebyla 

k nalezení (obr. 35 d). Směsi P-LN3 a P-LN5 byly zase bohatší o kaolinit. Ve všech je 

potom zastoupen AH3. 
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Obrázek 36 SEM snímky vzorků vystavených teplotě 400 °C a) P-RAK, b) P-LN1, c) P-LN3, d) P-LN5 

Po vystavení teplotě 400 °C byl u referenčního vzorku vidět už jen CA a dehydratovaný 

CAH (obr. 36 a). Naopak u směsí P-LN1 a P-LN3 lze nalézt mnoho krystalů Al2O3 a 

boehmitu (Al2O3 H2O) (obr. 36 b,c). U vzorku zhotoveného ze směsi P-LN5 bylo téměř 

nemožné najít nějaký konkrétní krystal, protože po vystavení 400 °C u něj převažovala 

amorfní složka (obr. 36 d). 
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Obrázek 37 SEM snímky vzorků vystavených teplotě 1000 °C a) P-RAK, b) P-LN1, c) P-LN3, d) P-LN5 

Na vzorcích vystavených teplotě 1000 °C už byly pod elektronovým mikroskopem vidět 

první náznaky slinutí. Nejpatrnější slinutí bylo vidět u referenčního vzorku (obr. 37 a). 

U ostatních směsí se objevovalo jen ojediněle. V souladu s XRD a DSC analýzou už je 

u referenčního vzorku vidět jen CA a CA2. U vzorků P-LN1 a P-LN3 jsou stále patrné 

krystaly Al2O3 (obr. 37 b,c). Ve vzorcích s větším množstvím metalupku vzniklo i více 

CAS, jak je vidět na obrázku 37 b,c.  
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Obrázek 38 SEM snímky vzorků vystavených teplotě 1400 °C a) P-RAK, b) P-LN1, c) P-LN3, d) P-LN5 

Když byly vzorky vystaveny teplotě 1400 °C, tak už je u všech vidět velký stupeň slinutí. 

Nejvíce ovšem slinul vzorek referenční, jak je vidět na obr. 38 a. Nebyly na něm nalezeny 

žádné samostatné krystaly, jen jedna velká spojitá slinutá plocha a trhliny způsobené 

pravděpodobně velkými objemovými změnami. V tuto chvíli se v referenci vyskytoval 

kromě amorfní fáze už jen CA a CA2. 

Zřetelný rozdíl je patrný na vzorcích P-LN1 a P-LN3. U nich totiž vznikl tzv. hibonit (CA6), 

který má krásně pravidelnou šestiúhelníkovou strukturu (obr. 38 b, c). Ve směsi P-LN5 

už hibonit nebyl nalezen. Zde převažoval CAS. 
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2.5.3 Teplotní dilatace 

Výsledky teplotní dilatace jsou zobrazeny na následujících grafech, přičemž závislost 

teploty na relativním prodloužení lze nalézt v grafu 24 a závislost teploty na změně 

teplotní délkové roztažnosti v grafu 25. 

 

Graf 24 Relativní prodloužení vzorku 

Graf 25 Součinitel teplotní délkové roztažnosti vzorků 

-0,2

-0,18

-0,16

-0,14

-0,12

-0,1

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0

0,02

0 500 1000 1500

R
e
la

ti
v
n
í 

p
ro

d
lo

u
ž
e
n
í

[-
]

Teplota [°C]

P-RAK

P-LN1

P-LN2

P-LN3

P-LN4

P-LN5

-0,003

-0,0025

-0,002

-0,0015

-0,001

-0,0005

0

0,0005

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

S
o
u
č
in

it
e
l 
te

p
e
lo

tn
í 

d
é
lk

o
v
é
 r

o
z
ta

ž
n
o
s
ti
 [

K
-1

]

Teplota [°C]

P-RAK

P-LN1

P-LN2

P-LN3

P-LN4

P-LN5



 

 
59 

 

I výsledky teplotní dilatace korespondují s výsledky DSC a XRD analýzy. Největší výkyvy 

hodnot se nacházely jak na grafu 24, tak na grafu 25 před 400 °C a před 600 °C, tedy 

při dehydrataci C3AH6 a boehmitu. Z grafu je též patrné, že ke slinutí materiálu došlo 

kolem teploty 1200 °C. 

Po slinutí došlo kolem teploty 1350 °C k prudkému smrštění vzorků v důsledku 

rekrystalizace hibonitu. Nejmenšího smrštění dosáhla směs referenční a směs P-LN5, 

protože v nich žádný hibonit nevznikl. Směsi P-LN1, P-LN2 a P-LN3 naopak dosáhly 

největšího smrštění. Tato vysoká hodnota by se pravděpodobně dala redukovat použitím 

kameniva do směsi. Kompozit by se tolik smršťovat neměl.  

Součinitel teplotní délkové roztažnosti je téměř konstantní kromě menších výkyvů před 

teplotou 400 °C a 600 °C souvisejících s dehydratací výše zmíněných prvků. Více výkyvů 

se vyskytlo až po slinutí materiálu. Nejstabilnější součinitel byl naměřen u past P-LN4 a 

P-LN5. 

2.5.4 Heliová pyknometrie 

Pomocí metody heliové pyknometrie byla měřena objemová hmotnost vzorků, která je 

uvedena v grafu 26. 

 

Graf 26 Objemová hmotnost vzorků určená na základě heliové pyknometrie 

Je zajímavé, že všechny pasty s alternativní náhradou hlinitanového cementu měly 

velice podobnou hodnotu pohybující se okolo 1700 kg/m3, což je cca o 15 % méně, než 

byla hodnota objemové hmotnosti referenčního vzorku. Velké změny v objemové 

hmotnosti nezapříčinilo ani vystavení past vysokým teplotám.  

Nejvyšší objemovou hmotnost měla směs P-LN1 s nejmenším podílem odpadního 

metalupku a naopak nejmenší objemovou hmotnost měly vzorky vyrobené ze směsi P-

LN5 s největším podílem odpadního metalupku. Z toho lze odvodit, že čím více 
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odpadního metalupku bude přidáno do betonové směsi, tím menší objemovou hmotnost 

bude mít. 

 

Graf 27 Měrná hmotnost vzorků určená na základě heliové pyknometrie 

Další základní fyzikální veličinou získanou pomocí heliové pyknometrie se stala měrná 

hmotnost zobrazená v grafu 27. U všech past je patrný vzestupný charakter grafu. 

Hustota matrice rostla společně s rostoucí teplotou, které byl vzorek vystavován. To bylo 

způsobeno materiálovou přeměnou způsobenou vystavením vysokým teplotám. 

Chemické složky byly dehydratovány a tím pádem vznikly hutnější minerály neobsahující 

vodu. 

Jednotlivé měrné hmotnosti se nijak dramaticky nelišily, především v porovnání se 

vzorkem vystaveným pokojové teplotě. Nejvyšší hodnoty měrné hmotnosti opět dosáhla 

směs P-LN1 s nejmenší náhradou CAC metalupkem. Při pokojové teplotě byl tento rozdíl 

od referenčního vzorku o 7 %. Když byla ale porovnána hodnota měrné hmotnosti po 

vystavení teplotě 1400 °C, byl rozdíl mezi nimi 44 %. 

Nejmenší měrné hmotnosti byly naměřeny u směsi P-LN5 s největší náhradou CAC 

metalupkem. V tomto případě byla hodnota o 9 % nižší než u referenčního vzorku 

při pokojové teplotě a pouze o 2 % nižší než u referenčního vzorku po vystavení teplotě 

1400 °C. Stejně jako u objemové hmotnosti lze i zde odvodit, že se zvyšujícím se 

podílem odpadního metalupku ve směsi se snižuje měrná hmotnost výsledné směsi. 
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20°C 2387 2561 2427 2377 2284 2174

400°C 2506 2676 2804 2770 2632 2557

1000°C 2868 3017 2989 2930 2825 2757

1400°C 2833 3436 3141 3059 3018 2796
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Graf 28 Pórovitost určená na základě heliové pyknometrie 

Finální hodnoty pórovitosti jednotlivých past jsou shrnuty v grafu 28. Na první pohled je 

vidět, že pasty s alternativní náhradou CAC měly řádově větší pórovitost. Pórovitost 

těchto vzorků byla v průměru o 112 % vyšší než u referenční pasty. Žádný vzorek 

s alternativními pojivy sice neprokázal nižší pórovitost než vzorek referenční, ale nejvíce 

se mu přiblížily směsi P-LN4 a P-LN5. Čím více směs obsahovala odpadního metalupku, 

tím menší byla její výsledná pórovitost. 

Nejvíce pórů vzniklo ve vzorku ze směsi P-LN1 po vystavení teplotě 1400 °C, kdy byla 

matrice tvořena póry téměř z poloviny. Oproti pokojové teplotě jeho pórovitost vzrostla 

o 53,4 %. V referenční pastě po vystavení teplotě 1400 °C sice pórovitost nedosáhla tak 

vysokých hodnot jako u pasty P-LN1, ale její nárůst byl markantnější. Pórovitost vzrostla 

o 99,3 %. Lze tedy předpokládat, že kvůli prudší změně pórovitosti bude referenční 

vzorek obsahovat více trhlin. 

Tuto domněnku potvrdily i snímky z elektronového mikroskopu, na kterých se na 

referenčním vzorku po vystavení teplotě 1400 °C vyskytly poměrně široké trhliny. 

V žádném jiném vzorku tak obrovský rozdíl mezi pórovitostmi nebyl. Z tohoto pohledu 

nastala nejpozvolnější změna ve vzorku vyrobeného ze směsi P-LN2, ve kterém byl 

naměřen rozdíl pórovitosti mezi teplotou 20 °C a 1400 °C 48 %. 

2.5.5 Rtuťová porozimetrie 

Výsledkem rtuťové porozimetrie je graf 29 popisující závislost průměru pórů a jejich 

objemu. 

P-RAK P-LN1 P-LN2 P-LN3 P-LN4 P-LN5

20°C 14,1% 32,0% 31,0% 29,4% 25,5% 25,6%

400°C 18,0% 35,6% 40,2% 38,8% 35,1% 36,5%

1000°C 28,7% 43,0% 41,6% 42,1% 40,3% 41,9%

1400°C 28,1% 49,1% 45,9% 44,6% 44,4% 41,5%
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Graf 29 Výsledek rtuťové porozimetrie 

Na této křivce je ještě patrnější rozdíl mezi referenční směsí obsahující pouze hlinitanový 

cement a ostatními vzorky s příměsemi. Referenční vzorek měl největší objem pórů 

o velikosti 0,1 μm, zatímco nejvíce zastoupený průměr pórů ostatních směsí se blížil 

k 1 μm.  

Je zde patrný významný vliv metalupku na výslednou pórovitost směsi. Zatímco křivky 

směsí s menším množstvím metalupku mají pík u průměru pórů blížícímu se 1 μm, tak 

křivky směsí P-LN4 a P-LN5 mají největší vrchol u velikosti pórů okolo 0,01 μm. Z toho 

lze vyvodit, že díky metalupku výsledný materiál obsahuje více malých pórů. 

Také snímky z elektronového mikroskopu ukazují, že nejvíce amorfní byla směs 

referenční, zatímco směsi s alternativní náhradou hlinitanového cementu byly o dost víc 

pórovité. 

2.5.6 Pevnost v tahu za ohybu 

Pevnosti v tahu za ohybu jednotlivých past včetně konkrétních hodnot a jejich 

směrodatných odchylek jsou uvedeny v grafu 30. 
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Graf 30 Pevnost v tahu za ohybu past 

Z grafu 30 je patrné, že všechny směsi dosáhly ve většině případů horších hodnot než 

referenční vzorek. Nejhorší pevnosti v tahu za ohybu dosáhla směs P-LN1 s nejmenší 

náhradou hlinitanového cementu metalupkem . Po vystavení pasty tohoto složení teplotě 

1400 °C byl vzorek natolik poškozen, že pevnost v tahu za ohybu ani nemohla být 

změřena. To odpovídá i jeho vysoké pórovitosti (49 %). Velmi nízké hodnoty lze vidět i 

u směsi P-LN2. 

Zbylé tři směsi však vykázaly markantně vyšší pevnost v tahu za ohybu po vystavení 

teplotě 1400 °C. Při porovnání pevnosti v tahu za ohybu referenčního vzorku 

po vystavení teplotě 1400 °C (1,9 MPa) a pevnosti v tahu za ohybu vzorku s největší 

náhradou hlinitanového cementu metalupkem po vystavení 1400 °C (8,4 MPa) byla tato 

hodnota o více než 300 % vyšší. 

Nejen díky procesu slinutí se po vystavení teplotám vyšším než 1400 °C z pohledu 

pevnosti v tahu za ohybu jeví lépe směsi s náhradou hlinitanového cementu 

alternativními pojivy, přičemž nejlepších hodnot dosáhla směs P-LN5, která obsahovala 

více metalupku než hlinitanového cementu a žádná jiná alternativní pojiva. 

I když směsi s alternativní náhradou pojiva dosáhly nižších hodnot pevnosti než směs 

referenční, tak změna pevnosti ovlivněná vystavením velké teplotní změně byla o dost 

nižší. Referenčnímu vzorku klesla pevnost o 26,2 % při ohřátí z 20 °C na 400 °C, zatímco 

u směsi P-LN4 klesla, po stejném ohřátí, pouze o 6,7 % a u směsi P-LN5 dokonce 

o 5,8 %. Lze tedy říci, že stejně jako nárůst pórovitosti je i pokles pevnosti pozvolnější 

u směsí s alternativní náhradou hlinitanového cementu. 

P-RAK P-LN1 P-LN2 P-LN3 P-LN4 P-LN5

20 °C 4,2 2,1 2,3 2,9 3,0 3,5

400 °C 3,1 1,4 1,9 2,8 2,8 3,3

1000 °C 2,8 0,8 0,2 0,9 1,8 2,2

1400 °C 1,9 0,0 1,1 6,7 7,9 8,4
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2.5.7 Pevnost v tlaku 

Pevnosti v tlaku jednotlivých past včetně konkrétních hodnot a jejich směrodatných 

odchylek jsou uvedeny v grafu 31. 

 

Graf 31 Pevnost v tlaku past 

Pevnost v tlaku past obsahujících náhradu hlinitanového cementu alternativními pojivy, 

zobrazená na grafu 31, byla při pokojové teplotě a po vystavení teplotám 400 °C–

1000 °C opět nižší než pevnost v tlaku referenčního vzorku. Nejhůře dopadla směs P-

LN1,  jelikož její pevnost v tlaku byla o více než 50 % horší než u referenčního vzorku. 

Takto nízké pevnosti jsou způsobeny tím, že všechny zkoumané směsi obsahovaly 

pouze 40 % hlinitanového cementu. O to překvapivější je hodnota pevností v tlaku 

po působení teploty 1400 °C. 

Po vystavení vzorků teplotě 1400 °C docházelo k rapidnímu nárůstu hodnot pevnosti 

v tlaku. Většina past s alternativní náhradou hlinitanového cementu vykazovala po slinutí 

minimálně trojnásobný nárůst pevnosti oproti referenčnímu vzorku pokojové teploty. 

Nejlepších výsledků v tomto případě dosáhla směs P-LN4, jejíž pevnost v tlaku byla 

o více než 100 % vyšší než pevnost v tlaku referenční směsi po vystavení stejné teplotě. 

Tato směs obsahovala stejné množství hlinitanového cementu a metalupku a další 

alternativní pojiva. 

Opět si zde lze všimnout pozvolnější změny pevnosti u směsí s alternativní náhradou 

hlinitanového cementu. Pevnost směsí P-LN3, P-LN4 a P-LN5 byla po vystavení teplotě 

400 °C téměř stejná jako při pokojové teplotě. U pasty s největší náhradou metalupkem 

měla pasta téměř stejnou pevnost jako při pokojové teplotě i po vystavení 1000 °C.  

P-RAK P-LN1 P-LN2 P-LN3 P-LN4 P-LN5

20 °C 36,5 14,9 19,0 26,4 29,3 29,7

400 °C 47,0 20,7 21,9 24,5 28,6 28,3

1000 °C 39,6 8,9 12,4 14,4 18,8 28,3

1400 °C 46,2 0,0 73,8 92,4 105,4 93,8
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2.5.8 Dynamický modul pružnosti 

Hodnoty dynamických modulů pružnosti jednotlivých past včetně směrodatných 

odchylek jsou zobrazeny v grafu 32. 

 

Graf 32 Dynamický modul pružnosti past 

Výsledky dynamického modulu pružnosti ukazují podobný trend jako pevnost v tahu 

za ohybu a pevnost v tlaku. Všechny směsi vykazovaly horší dynamický modul pružnosti 

než referenční vzorek při pokojové teplotě a po vystavení teplotám 400 °C–1000 °C. 

Nejhorších výsledků opět dosáhla pasta P-LN1. 

Po vystavení teplotě 1400 °C však dynamický modul pružnosti narostl a převýšil hodnoty 

referenčního vzorku po vystavení teplotě o stejné velikosti. Všechny pasty 

s alternativními pojivy dosáhly vysokých hodnot, ale v tomto případě dosáhla o něco 

vyšších hodnot pasta P-LN3, ve které metalupek zastupoval 34 % alternativních pojiv. 

Její dynamický modul pružnosti byl o 120 % větší než dynamický modul pružnosti 

referenčního vzorku po vystavení teplotě 1400 °C. 

I v tomto případě je změna dynamického modulu pružnosti stálejší u vzorků 

s alternativními materiály. Stejně jako u pevnosti v tlaku je nejmenší změna 

zaznamenána u směsi P-LN5. Modul pružnosti klesl o 34,5 %, když se teplota zvýšila 

z 20 °C na 1000 °C, zatímco u reference modul pružnosti, při stejném zvýšení teploty,  

klesl o 77 %.  

 

 

 

P-RAK P-LN1 P-LN2 P-LN3 P-LN4 P-LN5

20 °C 33,4 14,0 14,0 16,1 16,3 14,2

400 °C 11,0 6,5 6,6 8,6 9,2 9,4

1000 °C 7,7 1,0 3,2 4,8 6,7 9,3

1400 °C 24,3 0,4 42,8 53,7 44,5 42,1
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3 ZÁVĚR 

Výsledky provedených zkoušek dokázaly, že náhrada hlinitanového cementu odpadním 

metalupkem má u žáruvzdorného betonu velký potenciál. Při přípravě vzorků sice byla 

směs s největším zastoupením metalupku (P-LN5) nejvíce náročná na množství 

záměsové vody, ale celkově se její hodnoty nejvíce přiblížily hodnotám směsi referenční. 

Díky obsahu křemíku se v této směsi vyskytovalo nejvíce fází CASH, posléze CAS. 

Po působení vysokých teplot tedy mohla vzniknout více krystalická struktura s větší 

pevností. Největší nárůst této krystalické složky byl pozorován po vystavení teplotě 

1400 °C. Vývoj této krystalizace byl dobře vidět i na podílu amorfní fáze, který byl u směsi 

P-LN5 na začátku největší (50 %), ale po působení vysokých teplot naopak nejmenší 

(35 %). Směs P-LN5 dále obsahovala výrazně méně CAH10, což znamená, že byla méně 

náchylná k procesu konverze 

Větší obsah reaktivní aluminy vedl po působení teploty 1350 °C ke vzniku hibonitu, což 

zapříčinilo prudké smrštění. Součinitel teplotní délkové roztažnosti byl tak mnohem 

stabilnější u referenční směsi a směsi P-LN5, protože zde nedocházelo ke vzniku 

hibonitu ani k dehydrataci C3AH6 a boehmitu. 

Pasty s alternativní náhradou hlinitanového cementu měly menší objemovou hmotnost, 

ale zároveň větší měrnou hmotnost než vzorek referenční. I pórovitost byla výrazně větší 

u směsí s alternativní náhradou CAC. Nárůst pórovitosti po vystavení vysokým teplotám 

však nebyl tak prudký jako u směsi referenční a nevznikalo v nich tedy takové množství 

trhlin. Pokud se porovnají pasty s alternativní náhradou CAC mezi sebou, tak lze odvodit, 

že čím více odpadního metalupku bylo přidáno, tím menší byla objemová hmotnost, 

měrná hmotnost i pórovitost výsledného materiálu. Navíc díky většímu množství 

metalupku vznikalo více malých pórů než u ostatních směsí obsahujících spíše velké 

množství velkých pórů. 

Mechanické vlastnosti past dosahovaly výrazně nižších hodnot než pasta referenční, což 

lze očekávat vzhledem k tomu, že obsahovaly pouze 40 % hlinitanového cementu. 

Po vystavení vysokým teplotám ale propad pevností nebyl tak prudký jako u referenční 

směsi bez náhrad. Pevnosti tedy byly sice menší, ale více konstantní. Nejmenší změny 

pevnosti byly naměřeny u směsi P-LN5. 

Největší rozdíl byl vidět po vystavení vzorků teplotě 1400 °C. Zatímco referenční směs 

po působení takto vysoké teploty obsahovala velké množství kapalné fáze a její pevnost 

v tahu i v tlaku byla velmi malá, tak pevnosti směsí s větším podílem metalupku razantně 

vzrostly. Krystalická struktura způsobila až trojnásobný nárůst vůči referenčnímu vzorku. 

Stejný trend se projevil i u dynamického modulu pružnosti. 

I když největší pevnost v tlaku měla směs P-LN4 a největšího dynamického modulu 

pružnosti dosáhla směs P-LN3, tak z tohoto výzkumu vyplývá, že celkově dosáhla 

nejlepších výsledků směs P-LN5. Je velice pozitivní, že právě tato směs obsahovala více 

odpadního metalupku než hlinitanového cementu v poměru 60:40. 
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Většina vzorků prokázala velice dobrou odolnost vůči extrémně vysokým teplotám, takže 

zkoumaná alternativní pojiva, především odpadní metalupek, by se dala využít 

do budoucích aplikací v žáruvzdorných konstrukcích. Výhodou takové aplikace by 

nebyla pouze úspora finančních prostředků, ale i pozitivní dopad na životní prostředí. 

Jelikož neexistuje mnoho studií zabývajících se vlivem odpadního metalupku na 

žáruvzdorné betony, tak by bylo vhodné se tímto směrem dále zabývat. Nabízí se 

například návrh další směsi s odpadním metalupkem a kamenivem a provedení dalších 

zkoušek na betonovém kompozitu. Kamenivo by mělo zvýšit pevnost výsledného 

materiálu a snížit velikost smrštění při teplotní dilataci. 
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Seznam použitých zkratek 

CAC – hlinitanový cement 

SEM – scanning electron microscope (skenovací elektronový mikroskop) 

DTA – diferenční termická analýza 

XRD – X-Ray Diffraction (metoda na stanovení fázového složení materiálu) 

DSC – diferenciální skenovací kalorimetrie 

CT – tri-sodium citrate (citrát trisodný) 

TPP – trisodiumpolyphosphate (polyfosfát trisodný) 

EU – Evropská unie 

CD – cupola dust (kupolovitý prach) 

PC – portlandský cement 

MS – mikrosilika 

MK – metakaolin 

TGA – termogravimetrická analýza 

BSE – metoda zpětně odražených elektronů 

UZ – ultrazvuk (ultrazvukový) 
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