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Príspevok sa zaoberá štúdiom novej plastifikačnej prísady na báze polykar-

boxylátov. Výsledky preukázali priaznivý účinok superplastifikátora na reo-

logické vlastnosti a  pevnostné charakteristiky cementových mált a  jeho 

vhodnosť pre vysokohodnotné betóny. ❚ The paper deals with research 

of new plasticizing admixture based on polycarboxylates. The results 

showed beneficial effect of superplasticizer on the rheological behaviour 

and strength characteristics of cement mortars and its suitability for high 

performance concrete.

Na prelome tisícročí sa hitom v stavebníctve stal tzv. vyso-

kohodnotný betón, ktorý umožňuje vďaka svojím technolo-

gickým vlastnostiam realizáciu spoľahlivejších a trvanlivejších 

konštrukcii. Vysokú trvanlivosť a spoľahlivosť vysokohodnot-

ného betónu je možné dosiahnuť modifikáciou reologických 

vlastností čerstvého betónu a  mikroštruktúry zatvrdnutého 

betónu. Modifikácia týchto vlastností je možná použitím no-

vých druhov prísad a prímesí do betónu, a to superplastifi-

kátorov novej generácie na báze polykarboxylátov a minerál-

nymi prímesami. 

Superplastifikátory na  báze polykarboxylátov svojimi fy-

zikálnymi a  chemickými vlastnosťami výrazne ovplyvňujú 

vlastnosti čerstvého a  zatvrdnutého betónu. Polykarboxy-

láty sú tvorené organickými makromolekulami s dlhými po-

strannými reťazcami, ktoré sa adsorbujú na povrchu zŕn ce-

mentu a  v  dôsledku stérického efektu výrazne ovplyvňujú 

konzistenciu čerstvého betónu aj pri nízkom vodnom súčini-

teli (0,25 až 0,30) [1 a 2].

Už pri obsahu desatín percenta prísady polykarboxyláty 

účinne znižujú vodný súčiniteľ a súčasne zväčšujú sadnutie 

kužeľa čerstvého betónu, čo je veľmi významným faktorom 

pri výrobe a ukladaní samozhutniteľných betónov. S pokle-

som množstva vody sa cementové zrná navzájom dostávajú 

bližšie k  sebe dochádza k  vytvoreniu kompaktnejšej mik-

roštruktúry. Vďaka tomu je možné pripravovať takmer tekuté 

betóny s nízkou dávkou zámesovej vody, čo umožňuje do-

sia hnuť vysokú pevnosťou a trvanlivosť. 

Použitím polykarboxylátov je možné vyrobiť betón extrém-

ne tekutý (samozhutniteľný – SCC), s rýchlym nárastom za-

čiatočných pevností a aj betón s vysokými 28 dňovými pev-

nosťami (HSC, HPC). 

Výskum a vývoj týchto prísad do betónu neustále prebie-

ha a na trh sa dostávajú stále novšie a kvalitnejšie produk-

ty. V príspevku sú uvedené výsledky skúšok novej plastifi-

kačnej prísady Berament HT 5221 na báze polykarboxylá-

tov, určenej na využitie pri výrobe vysokohodnotných a sa-

mozhutniteľných betónov. 

POUŽITÉ MATERIÁLY

Cement

Laboratórne skúšky sa robili na cementových maltách z port-

landského cementu CEM I 42,5 R od výrobcu Cemmac, a. s., 

Horné Srnie. Základné vlastnosti použitého cementu sú: nor-

málna hustota 29,6  %, začiatok tuhnutia 150  min, koniec 

tuhnutia 190 min, objemová stálosť 5 mm, pevnosť v  tlaku 

po 2 dňoch 30 MPa a po 28 dňoch 53,6 MPa.

Kamenivo

Cementové malty boli vyrobené s použitím ťaženého riečne-

ho kameniva z  lokality Okoč, z  náplavov rieky Malý Dunaj, 

zložené z troch frakcií. Na základe optimalizácie zrnitosti ka-

meniva boli jednotlivé frakcie kameniva namiešané v pome-

re: frakcia 0/1 = 15 %; 0/4 = 55 %; 2/4 = 30 %. 

Petrografickým posúdením kameniva sa zistilo, že horninu 

tvoria: kremeň 64,2 %, granit 5,9 %; vápenec 12,2 %; pies-

kovec 5,6 %; kremenec 4,9 %; vulkanit a met. 7,2 %. 

Plastifikačná prísada

Na  výrobu cementových mált bol použitý superplastifiká-

tor na  báze polykarboxylátov Berament HT5221. Základ-

né vlastnosti prísady: svetlohnedý, homogénny roztok, hus-

tota 1,063 gml-1, obsah sušiny 28,1 %, pH pri 20 °C 4,51. 

Prísada sa dávkovala v množstve 0,5; 1; 1,5 a 2 % prísady 

z hmotnosti cementu.

Voda

Na výrobu cementových mált bola použitá pitná voda z ve-

rejnej vodovodnej siete. 

VÝROBA A  OŠETROVANIE VZORIEK,  SLEDOVANÉ 

VLASTNOSTI 

Zloženie referenčnej malty vychádzalo z  normovej malty 

(STN EN 196-1) [3]. Obsahovala 450 g cementu, 1 350 g 

kameniva a 225 g vody. Malty s prísadou superplastifikátora 

obsahovali 450 g cementu, 1350 g kameniva a premenlivé 

množstvo vody v závislosti od dávky prísady.

Cementové malty sa miešali v normovej laboratórnej mie-

šačke pri automatickom režime miešania podľa STN EN 196-1 

[3]. Po  skončení miešania sa hneď stanovila konzistencia 

cementovej malty skúškou rozliatia na  rozlievacom stolíku 

podľa STN EN 12350-5 [4]. Konzistencia sa stanovovala pri 

tuhších zmesiach priemerom rozliatia po striasaní, pri teku-

tých konzistenciách bez striasania, resp. sa stanovila obi-

dvoma spôsobmi. 

Z cementových mált sa vyrobili vzorky tvaru valca s prie-

merom a výškou 30 mm, na skúšku pevnosti v tlaku a trám-

ce s rozmermi 40 x 40 x 160 mm na skúšku pevnosti v ťahu 

pri ohybe, pevnosti v tlaku na zlomkoch trámcov a na skúš-

ky zmrašťovania mált. Vzorky na skúšky zmrašťovania boli 

v čelách trámcov vybavené sklenenými meracími kontaktmi. 

Cementová malta sa zhutňovala adekvátne konzisten-

cii. Vzorky sa ošetrovali 24 h vo vlhkom prostredí a ďalej vo 

vode. 

VÝSLEDKY A  DISKUSIA

Konzistencia

Konzistencia čerstvej cementovej malty bola výrazne ovplyv-

ňovaná použitím superplastifikátora Berament HT 5221. Do-

siahnuté výsledky sú spracované graficky na obr. 1 a 2. 

Vplyvom prísady sa konzistencia mált vo všeobecnosti 
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zlepšovala so zvyšujúcou sa dávkou prísady. Ako hraničná 

dávka prísady, ktorá mala ešte pozitívny vplyv na konzisten-

ciu, sa pri danom vodnom súčiniteli javila dávka 1 % prísady 

z hmotnosti cementu (priemer rozliatia 262 mm bez striasa-

nia). S ďalším zvyšovaním dávky prísady sa už priemer roz-

lia tia výrazne nemenil, objavovala sa však tendencia k se-

gregácii a odlučovaniu zámesovej vody. 

Konzistencia čerstvých cementových mált sa postupne me-

nila s časom odležania (obr. 2). Táto zmena však bola rela-

tívne pomalá. Po  cca 180 min bola konzistencia plastifiko-

vaných mált prakticky rovnaká, ako začiatočná konzisten-

cia referenčnej malty bez prísady. Zvyšovaním dávky prísa-

dy do hodnoty 1 % z hmotnosti cementu sa zlepšovala pod-

statne začiatočná konzistencia mált. K strate spracovateľnosti 

však došlo vo všetkých prípadoch za približne rovnaký čas. 

Na  základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, 

že pri danom vodnom súčiniteli (v/c = 0,5) sa z hľadiska oka-

mžitého účinku prísady javí ako optimálna dávka 1 % prísa-

dy z hmotnosti cementu. 

Aplikácia danej prísady viedla k výraznej redukcii zámeso-

vej vody. Na dosiahnutie rovnakej začiatočnej konzistencie 

čerstvej malty (rozliatie 260 mm bez striasania) bez prísady 

bola potrebná podstatne vyššia dávka vody (vodný súčiniteľ 

0,84). Pri optimálnej dávke prísady sa teda dosiahla reduk-

cia zámesovej vody až o 40 %. Tieto výsledky potvrdzujú 

vysokú účinnosť danej prísady a sú v zhode s teoretickými 

predpokladmi a literárnymi údajmi o účinnosti prísad na bá-

ze polykarboxylátov [1, 5]. 

Pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe

Priaznivý účinok polykarboxylátov mal vplyv aj na  pevnos-

ti zatvrdnutých cementových mált. Dosiahnuté výsledky sú 

spracované graficky na obr. 3 a 4.

V  prípade mált s  konštantným vodným súčiniteľom 0,5 

dochádzalo k  miernemu znižovaniu začiatočných (1  dňo-

vých) pevností mált s  narastaním dávky prísady. Toto zní-

ženie možno vysvetliť podstatným rozdielom v  konzisten-

cii čerstvých mált a spomaľovacím účinkom prísady, čo sa 
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Obr. 1 Začiatočná konzistencia čerstvých cementových mált pri rôznej 

dávke prísady Berament HT 5221 ❚ Fig. 1 Initial flow of fresh 

cement mortars with different doses of admixture Berament HT 5221

Obr. 2 Zmena konzistencie čerstvých cementových mált s časom 

odležania pri rôznych dávkach prísady Berament HT 5221 ❚ 

Fig. 2 Loss of flow of fresh cement mortars with time at different 

doses of admixture Berament HT 5221

Obr. 3 Pevnosť v tlaku mált s konštantným vodným súčiniteľom 0,5 

po 1, 7 a 28 dňoch tvrdnutia ❚ Fig. 3 Compressive strength of 

mortars with constant water-cement ratio 0,5 after 1, 7 and 28 days 

curing. 

Obr. 4 Pevnosť mált s konštantným rozliatím 260 mm v tlaku po 1, 7 

a 28 dňoch tvrdnutia ❚ Fig. 4 Compressive strength of mortars with 

constant flow of 260 mm after 1, 7 and 28 days curing

Obr. 5 Pevnosť cementových mált v ťahu pri ohybe po 28 dňoch 

tvrdnutia ❚ Fig. 5 Flexural strength of cement mortars after 28 days 

curing

Obr. 6 Zmrašťovanie mált s konštantným vodným súčiniteľom (v/c = 0,5) 

❚ Fig. 6 Shrinkage of mortars with constant water-cement ratio (v/c = 0,5)

Obr. 7 Zmrašťovanie mált s konštantnou konzistenciou (rozliatie 260 mm) ❚ 

Fig. 7 Shrinkage of mortars with constant consistency (flow of 260 mm)
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prejavilo relatívne dlhým udržaním dobrej spracovateľnos-

ti mált. S  ďalším ošetrovaním však pevnosti mált s  prísa-

dou narastali výraznejšie ako v prípade mált bez prísady. Už 

7 dňové pevnosti boli vyššie ako pri malte bez prísady a ten-

to trend pokračoval aj v prípade 28 dňových pevností. Tie-

to narastali s dávkou prísady a to až po dávku 1 % z hmot-

nosti cementu. Pri vyšších dávkach prísady už nedochád-

zalo k výraznému nárastu pevnosti, poprípade dochádzalo 

k  jej zníženiu. Pri týchto dávkach prísady sa už objavovala 

segregácia mált, čo mohlo negatívne ovplyvniť rovnomerno-

sť štruktúry malty a v dôsledku toho jej pevnosti.

Pri maltách s  rovnakou konzistenciou (priemer rozliatia 

260  mm, obr.  4) sa prejavil vplyv prísady veľmi výraz-

ne. V dôsle-dku vysokej plastifikačnej účinnosti prísady sa 

s  narastaním jej dávky podstatne znižoval vodný súčini-

teľ, čo viedlo k enormnému nárastu pevnosti zatvrdnutých 

mált. Tento nárast bol výrazný už pri 1 dňových pevnosti-

ach. V prípade 28 dňových pevností došlo k ich nárastu až 

o 100 % v porovnaní s maltami bez prísady.

Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že pevnosť v tlaku ce-

mentových mált sa aplikáciou superplastifikátora v optimál-

nej dávke zvyšovala, a to aj pri konštantnom vodnom súčini-

teli. Toto zvýšenie pevnosti možno pripísať lepšej dispergá-

cii cementu aplikáciou polykarboxylátu, v dôsledku čoho sa 

vytvorili lepšie podmienky na hydratáciu cementu. Aplikácia 

polykarboxylátov ovplyvňuje aj kryštalickú štruktúru CSH fá-

zy, ktorá je vďaka ich pôsobeniu veľmi husto poprerastaná. 

Vyššej hutnosti zodpovedajú aj vyššie pevnosti cementové-

ho kameňa. Tieto výsledky korešpondujú so zisteniami via-

cerých autorov [1, 2]. 

Výsledky pevnosti v ťahu pri ohybe a tiež pevnosti v tlaku 

na zlomkoch trámcov plne korešpondujú s výsledkami zis-

tenými na valcových vzorkách (obr. 5).

Zmrašťovanie

Vplyv polykarboxylátov sa prejavil aj na hodnotách zmrašťo-

vania cementových mált. Dosiahnuté výsledky sú spracova-

né graficky na obr. 6 a 7.

Malty s konštantným vodným súčiniteľom vykazovali mier-

ne narastanie hodnôt zmrašťovania s narastaním dávky prí-

sady. Opačná tendencia nárastu zmrašťovania sa prejavila 

pri maltách s konštantnou konzistenciou, kedy s narastaním 

dávky prísady sa zmrašťovanie podstatne zmenšovalo. Vy-

soká plastifikačna účinnosť prísady viedla k výraznej reduk-

cii zámesovej vody, a tým aj k zmenšeniu zmrašťovania malty. 

ZÁVER 

Z výsledkov dosiahnutých pri laboratórnych skúškach vyplý-

va, že nová prísada má vysokú plastifikačnú účinnosť a po-

zitívny vplyv na  fyzikálne vlastnosti zatvrdnutých cemento-

vých kompozitov.

Pri optimálnej dávke prísady (1 % prísady z hmotnosti ce-

mentu) sa dosiahla redukcia zámesovej vody až o  40  %. 

V dôsledku toho podstatne narastali pevnosti mált. Pevnosť 

v tlaku po 28 dňoch tvrdnutia sa zvýšila až o 100 %. 

Konzistencia cementových mált s prísadou sa menila rela-

tívne pomaly, čo vytvára dobré predpoklady na jej používa-

nie pri výrobe transportbetónu.

Aplikácia prísady viedla pri konštantnom vodnom súčiniteli 

k miernemu zvýšeniu zmrašťovania. Pri rovnakej konzistencii 

čerstvých mált však bolo v dôsledku plastifikačného účinku 

prísady a zníženia dávky zámesovej vody zmrašťovanie mált 

s prísadou podstatne menšie ako mált bez prísady. 

Tieto výsledky potvrdzujú vysokú kvalitu prísady a  jej po-

tenciálne využitie pri náročných aplikáciách, ako je výroba 

samozhutniteľných betónov a  vysokohodnotných betónov. 

Dosiahnuté výsledky však treba rozšíriť a overiť na maltách 

s nízkym vodným súčiniteľom a na betónoch.
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