
SMĚSNÉ MALTY Z ROMÁNSKÉHO CEMENTU A VÁPENNÉHO 

HYDRÁTU ❚ MORTARS FROM ROMAN CEMENT AND LIME 

HYDRATE

7 12 / 2 0 1 2  ❚ t e c h n o l o g i e  •  k o n s t r u k c e  •  s a n a c e  •  B E T O N

V Ě D A  A   V Ý Z K U M  ❚  S C I E N C E  A N D  R E S E A R C H

Adéla Peterová

V nedávné době se na našem trhu objevil románský cement od firmy Vicat. 

Pro zjištění možností jeho využití je důležité vědět co nejvíce o jeho vlast-

nostech. Naše práce byla zaměřena na  vliv přídavku různého množství 

vápenného hydrátu na  vlastnosti čerstvé i  zatvrdlé malty z  románského 

cementu. ❚ New fast-setting cement, called Roman cement, appeared 

recently on the market. To identify the possibilities of using, it is important 

to know as much as possible about its properties. Our work was focused 

on effects of the addition of various proportions of lime hydrate on the 

properties of fresh and hardened mortar from Roman cement.

Románský cement je vysoce hydraulické pojivo. Výchozími 

surovinami jsou slínovce a vápence bohaté na  jílové minerá-

ly. Románský cement je na rozdíl od portlandského cementu 

pálen při teplotě 600 až 1 200 °C a obsahuje větší podíl C2S 

fáze, zatímco C3S fázi neobsahuje. Pro románský cement je 

typický velice rychlý začátek tuhnutí – začíná za 7 až 20 min. 

Zpracovatelnost tohoto materiálu je závislá na množství pou-

žitého zpomalovače tuhnutí a teplotě [1].

Vápenný hydrát je vzdušné pojivo vyrobené hašením oxidu 

vápenatého, který je získán termickým rozkladem vápence. 

Doba vytváření pevné struktury je ve srovnání s jinými staveb-

ními materiály dlouhá a závisí na tloušťce výsledné vrstvy [2].

Práce sledovala vliv přídavku vápenného hydrátu na vlast-

nosti malty z románského cementu. Cílem bylo zjistit použi-

telnost jednotlivých směsí pojiv v maltách. Nejprve byly sta-

noveny vlastnosti směsí pojiv, tzn. normální konzistence, vod-

ní součinitel, rychlost tuhnutí a objemová stálost [3]. Vlastnos-

ti zatvrdlých malt byly měřeny na 28denních vzorcích, resp. 

na  5měsíčních vzorcích u  čistě vápenné malty. Stanovova-

ly se pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu, otevřená pórovitost, 

rozdělení velikosti pórů rtuťovou porozimetrií (MIP), paropro-

pustnost a odolnost proti krystalizaci soli – Na2SO4. Pro iden-

tifikaci materiálu byla použita rentgenová difrakce (XRD) a Ra-

manova spektroskopie.

Jako pojivo byl použit románský cement (Prompt cement, 

Vicat, Francie) a vápenný hydrát (CL90-S, Vápenka Čertovy 

schody, a. s., Česká republika). Prompt cement není standard-

ním zástupcem románského cementu, výrobce v jeho složení 

uvádí i přítomnost C3S (tab. 1) [1]. To je způsobeno tím, že fir-

ma Vicat používá při výrobě staré šachtové pece se špatnou 

regulovatelností teploty. Kamenivem byl čistý křemičitý písek 

složený ze tří frakcí (AQUA obnova staveb, s. r. o., Česká re-

publika, granulometrie viz obr. 1). Pro zpomalení rychlosti tuh-

nutí byla použita kyselina citrónová (Tempo, Vicat, Francie).

Malty byly připraveny s objemovým poměrem pojiva  :  ka-

menivu 1:3. Směsi pojiv měly proměnlivý hmotnostní po-

měr románského cementu a  vápenného hydrátu od  0 :10 

do 10 :0 s krokem 10 % a s přídavkem 0,6 hm. % zpoma-

lovače tuhnutí vztaženého na množství románského cemen-

tu. Malty byly označeny xC + yV, kde x a y uvádí hmotnost-

ní podíl románského cementu (C) a vápenného hydrátu (V). 

Byla vyrobena zkušební tělesa o velikosti 40 × 40 × 40 mm, 

20 × 20 × 100 mm a válce o průměru 67 mm a výšce 10 mm 

od každé malty. Vzorky malt byly vlhčeny po dobu pěti měsí-

ců pro čistě vápennou maltu a 28 dní pro ostatní malty. Aby 

vápenná malta dosáhla podobné hloubky karbonatace by-

la vlhčena déle než ostatní malty. Poté byla zastavena kar-

bonatace a  hydratace vysušením do  konstantní hmotnos-

ti při 60 °C [4].

ZKOUŠENÍ  VLASTNOSTÍ  ZATVRDLÉ MALTY

Pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu byly měřeny podle modi-

fikované normy ČSN EN 196-1 [5]. Na měření pevností bylo 

použito deset vzorků od každého rozměru zkušebních těles.

Pro stanovení nasákavosti, otevřené pórovitosti a objemo-

vé hmotnosti malt byly vzorky nasáknuty vodou podle nor-

my ČSN EN 13755 [7], poté byl postup upraven. Vzorky by-

ly umístěny v exsikátoru a evakuovány pomocí vodní vývěvy. 

Hodnoty nasákavosti, otevřené pórovitosti a objemové hmot-

nosti malt byly vypočteny z konstantních hmotností plně na-

sáknutých vzorků po  evakuaci systému. Rozdělení velikosti 

pórů bylo stanoveno rtuťovou porozimetrií (MIP).

Odolnost proti krystalizaci solí byla provedena podle normy 

ČSN EN 12370 [8].

Paropropustnost byla stanovena na válcových vzorcích po-

dle normy ČSN EN 1015-19 [9]. Byly použity nasycené rozto-

ky solí KNO3 (R.H. 93 % při teplotě 20 °C) a LiCl (R.H. 12 % 

při teplotě 20 °C).

Skenovacím elektronovým mikroskopem (SEM) byla sle-

dována vnitřní struktura pojiv v maltě. Fázové složení ztvrdlé 

malty bylo charakterizováno pomocí XRD. Průběh hydratace 

malty z románského cementu byl pozorován měřením změn 

intenzity charakteristických pásů Ramanovou spektroskopií.

Obr. 1 Granulometrická křivka písku (1 : 2 : 1, frakce 
0,1–0,3 : 0,3–0,8 : 0,6–1,2 mm) ❚ Fig. 1 Sand particles size 
distribution (1: 2 : 1, fraction 0.1–0.3 : 0.3–0.8 : 0.6–1.2 mm)

Obr. 2 Doba tuhnutí vybraných směsí pojiv ❚ Fig. 2 Time 
of binders setting
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VÝSLEDKY A  DISKUZE

Vodní součinitel malt stoupá s  rostoucím zastoupením vá-

penného hydrátu. Sledování vlivu složení pojiva na  rychlost 

tuhnutí ukázalo, že pouze směs 1C + 9V tuhla výrazně po-

maleji než ostatní směsi (obr. 2). Přestože směs 2C + 8V tuh-

la podobně jako zbývající směsi, vykazovala značně neho-

mogenní vlastnosti.

Přítomnost vápenného hydrátu ovlivnila jak pevnost v tla-

ku, tak pevnost v tahu za ohybu (obr. 3). Již malta 5C + 5V 

měla dvojnásobnou pevnost v tlaku v porovnání s čistě vá-

pennou maltou, ale stále ještě poloviční pevnost malty z ro-

mánského cementu. Naproti tomu pevnost v  tahu za ohy-

bu už u malt se čtyřmi hmotnostními díly vápenného hydrá-

tu klesla na úroveň pevnosti čistě vápenné malty.

Z výsledků stanovení otevřené pórovitosti, rtuťové porozi-

metrie a paropropustnosti jednoznačně vyplývá vliv vápen-

ného hydrátu na strukturu malty (tab. 2). I  když mají mal-

ty s nižším obsahem vápenného hydrátu nižší nasákavost, 

menší pórovitost a s tím spojenou i nižší paropropustnost, 

není rozdíl v porovnání s  čistě vápennou maltou příliš ve-

liký. To je také prokázáno odolností malt proti krystalizaci 

soli (tab. 3), kde není pozorovaný žádný jednoznačný trend 

v závislosti na podílu vápenného hydrátu. Z výsledků z rtu-

ťové porozimetrie pozorujeme mírně se snižující zastoupe-

ní větších pórů u malt s vyšším přídavkem vápenného hyd-

rátu. Tento trend potvrzují i  snímky ze SEM (obr.  4). Jsou 

na nich vidět rozdílné struktury jednotlivých malt. Na sním-

cích můžeme pozorovat jehlice AFm, kruhové částice CSH 

gelu a destičky kalcitu, vzniklého z karbonátovaného hydro-

xidu vápenatého [6]. U snímku 28denní malty z románské-

ho cementu ještě není zastoupena hydratovaná fáze, která 

se vytvoří v následujících dnech. To koresponduje se spek-

try z Ramanovy spektroskopie (obr. 5), kde u 28. dne hydra-

tace malty není patrný charakteristický pás CSH. Ramano-

va spektra ukazují změnu intenzit charakteristických pásů 

C2S a CSH gelu během hydratace románského cementu. 

Tento proces hydratace může být vysvětlen podle následu-

jícího reakčního schématu C2S + H2O → CSH + Ca(OH)2. 

V důsledku tohoto procesu lze při použití zeleného laseru 

Tab. 1 Složení románského cementu Prompt cement, Vicat ❚ 

Tab. 1 Composition of the Roman cement Prompt cement, Vicat

C3S C2S C3A C4AF C12A7

5 – 15 % 40 – 60 % 6 ± 2 % 9 ± 2 % 3 ± 1 %

C4A3S periklas volné CaO kalcit sulfáty

3 ± 1 % 4 ± 1 % 2 ± 2 % 10 – 15 % 3 ± 1 %

Obr. 3 Graf pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu za ohybu ❚ 

Fig. 3 Graph of compressive strength and bending strength

Obr. 4 Snímky 28denních malt ze SEM, a) 10C, b) 5C + 5V, c) 1C + 9V 

❚ Fig. 4 SEM images of 28 days old mortars, a) 10C, b) 5C + 5V, 

c) 1C + 9V

Obr. 5 Ramanova spektra malty 10C měřené v průběhu hydratace malty 

❚ Fig. 5 Raman spectra obtained during the 10C mortar hydration

Tab. 2 Výsledky z pórovitosti, nasákavosti a paropropustnosti ❚ 

Tab. 2 Results from porosity, water absorption and vapour 

permeability

malta

pórovitost 

(MIP) 

[%]

otevřená 

pórovitost 

[%]

nasákavost

[%]

paropropustnost

[g.h-1]

10V 25 30,5 16,7 0,017

1C+9V 25,4 28,5 15,2 0,016

2C+8V 26,1 29,7 16,4 0,016

3C+7V 23,1 31 17,3 0,017

4C+6V 24,3 26,5 14,3 0,016

5C+5V 21,6 24,8 13,1 0,014

6C+4V 25,9 24,6 13,2 0,013

7C+3V 22,4 24,4 12,9 0,013

8C+2V 21,5 25,5 13,3 0,013

9C+1V 20,6 24,5 12,7 0,012

10C 21,8 23,1 12 0,012

Tab. 3 Odolnost vzorků malt proti krystalizaci soli, počty cyklů zkoušky 

do rozpadu vzorku ❚ Tab. 3 Determination of resistance to salt 

crystallization, number of cycles to sample disintegration

cyklus rozpadlé malty cyklus rozpadlé malty

1. 2C+8V 6. 1C+9V, 10C

2. 3C+7V, 6C+4V 7. 1C+9V

3. 3C+7V, 7C+3V, 10C 15. nerozpadly se 7C+3V, 9C+1V

4.
2C+8V, 2× 4C+6V, 2× 5C+5V, 

6C+4V, 2× 8C+2V, 9C+1V, 2× 10V
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pozorovat, že relativní intenzita pásu C2S se s dobou hyd-

ratace snižuje, zatímco relativní intenzita pásu CSH gelu se 

zvyšuje.

ZÁVĚR

Na základě výsledků měření vlastností směsných malt z ro-

mánského cementu a  vápenného hydrátu lze říci, že jed-

notlivá pojiva se navzájem ovlivňují. Přidáním vápenného 

hydrátu lze dostatečně upravit vlastnosti malty z  román-

ského cementu, a  tím z  ajistit vhodné mechanické vlast-

nosti a  vyšší pórovitost, tedy vlastnosti, které hrají důleži-

tou roli při obnově omítek či spárovacích malt histo rických 

objektů. 

Ing. Adéla Peterová

VŠCHT Praha 

Ústav chemické technologie restaurování památek

Technická 5, 166 28 Praha 6–Dejvice

tel.: 220 443 791, e-mail: adela.peterova@gmail.com

Text článku byl posouzen odborným lektorem.
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V  roce 2011 vznikla na půdě Ústavu teorie a dějin archi-
tektury odborná mediatéka. Obsahuje více než sto šede-
sát českých a především zahraničních filmů nebo seriálů 
se zaměřením na architekturu, zejména dvacátého stole-
tí a současnou.

Světová i česká filmová dokumentaristika se v posledních 
letech na architekturu stále více zaměřuje. Filmy a multime-
diální programy z oboru, který se svým okruhem působnos-
ti bezprostředně a na každém kroku dotýká celé společnos-
ti, si získávají stále větší okruh diváků nejenom mezi odbor-
níky, ale i mezi laickou veřejností. Filmové médium ze své 
podstaty představuje uživatelsky vlídný a atraktivní zdroj in-
formací. Zároveň může poskytnout širší, vrstevnatou výpo-
věď ve formě komentářů historiků a teoretiků nebo rozhovo-
rů s tvůrci, a především zachycuje architekturu v bohatším 
prostorovém zobrazení než pouze statická fotografie v tisku.

Multimediální záznamy jsou pro studenty i  širší odbor-
nou veřejnost dostupné prezenčně, v  rámci standard-
ních návštěvních hodin studovny. Budou využívány ta-
ké přímo ve  výuce, jednotlivě nebo v  podobě komento-
vaných tematických cyklů promítání. DVD jsou evidová-
na v katalogu Ústřední knihovny ČVUT a v  rozšířené po-
době včetně podrobné charakteristiky (stopáž, režie, jazyk 
a  titulky, anotace aj.) v  knihovnické databázi Ústavu te-
orie a  dějin architektury FA ČVUT na  internetové adrese 
http://knihovny.fa.cvut.cz (pod signaturou R nebo jako 
přílohy knih se signaturou C). 

Vznik mediatéky umožnila dotace z Fondu rozvoje vyso-
kých škol (projekt č. 1674, řešitel Petr Vorlík). Svým roz-
sahem a  tematickým zaměřením na  architekturu nemá 
v rámci (minimálně) střední Evropy obdoby.

Petr Vorlík

MEDIATÉKA NA FAKULTĚ ARCHITEKTURY ČVUT


