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V ostatnom čase sa skúšky pôsobenia vnútorné-

ho ošetrovania (IC) zamerali na betóny s vodným 

súčiniteľom 0,42. Tento vodný súčiniteľ mate-

maticky umožňuje dosiahnuť maximálny stupeň 

hydratácie αmax cementu rovný jednej. Z pohľa-

du menej frekventovaných aplikácií betónov 

s nižším vodným súčiniteľom je potrebné overiť 

pôsobenie IC aj v takýchto kompozitoch. Betóny 

s nižším vodným súčiniteľom využívajú pôsobe-

nie IC aj pri zabezpečovaní hydratácie. Existuje 

viacero dôkazov o pozitívnom vplyve IC na vlast-

nosti betónu alebo na technológiu zhotovovania 

betónových konštrukcií. V tomto článku prezen-

tujeme výsledky DTA, TG a DSC analýzy vzoriek 

betónu (malty) s nízkym vodným súčiniteľom, a to 

s a bez IC, pričom strata vody do okolitého pro-

stredia sa eliminovala. ❚ The tests on action of 

internal curing (IC) have been recently focused on 

concretes with water-cement ratio of 0,42. This 

water-cement ratio enables (on the mathematical 

level) to reach the maximum degree of hydration 

of the cement αmax equal to one. From the 

point of view of the less frequent applications 

of concretes with lower water-cement ratio, it 

is essential to verify an action of the IC even in 

these composites. Concretes with lower water-

cement ratio utilize the IC action also to ensure 

hydration. Number of proofs of positive effect of 

the IC on concrete performances or technology 

of execution of the concrete structures exist. In 

this paper, we present results of DTA, TG and 

DSC analysis of samples of concrete (mortar) of 

low water-cement ratio either with or without IC, 

where loss of water to the ambient environment 

was eliminated.

Metóda DTA, TG a  DSC analýzy sa 

zvolila pre posúdenie hydratácie dvoch 

utesnených systémov (mált) s veľmi níz-

kym vodným súčiniteľom – bez a s vnú-

torným ošetrovaním. Vodný súčiniteľ 

0,3 by mal umožniť dosiahnutie αmax 

= 0,83. Vnútorné ošetrovanie použi-

tím 7 % dávky ľahkého kameniva (LWA) 

malo podľa očakávaní zabezpečiť vyš-

ší stupeň hydratácie, vyššie množstvo 

hydratačných produktov a  v  nich via-

zanej vody. DTA, TG a DSC analýza sa 

vykonala v rámci riešenia experimentál-

nej časti dizertačnej práce pre overenie 

účinnosti IC použitím dávky 7  % LWA 

ešte pred pristúpením ku skúškam stra-

ty vlhkosti z betónu expozíciou simulo-

vaným podmienkam prostredia (pred-

chádzajúce pokračovanie tohto cyklu).

MATERIÁL

Pre skúšky sa použil portlandský cement 

CEM I  42,5 N s  mernou hmotnosťou 

3  077 kg/m3. Chemické zmrašťovanie 

použitého cementu bolo 7 % a jemnosť 

stanovená podľa Blaina 344,77 m2/kg. 

Začiatok tuhnutia sa podľa STN 

EN 1015-9 stanovil na 185,3 min, pričom 

koniec tuhnutia sa zistil v  254,6 min. 

Chemické zmrašťovanie je vyvolané 

hydratáciou slinkových minerálov, kto-

ré je doprevádzané objemovými zmena-

mi. Dochádza ku zmenšovaniu objemu 

systému (cement + voda) pri súčasnom 

zväčšovaní objemu tuhej fázy (z 1 cm3 

cementu sa vytvorí cca 2,2  cm3 CSH 

gélu). Absolútny objem hydratačných 

produktov je o 6 až 7 ml/100 g cementu 

nižší ako objem reaktantov. Pretože hyd-

ratácia prebieha postupne, hydratačné 

zmraštenie je časovo závislé na  stup-

ni hydratácie α. Ako hutné kamenivo sa 

použilo prírodné ťažené kamenivo frak-

cie 0/4 s mernou hmotnosťou a ostat-

nými vlastnosťami podľa tab. 1. Ako ľah-

ké kamenivo sa s ohľadom na predchá-

dzajúce riešené parciálne úlohy a skúš-

ky použilo LWA s obchodným názvom 

Liapor, a  to vo frak ciách 0/4 (M) a 0/1 

(D). Všetky podstatné vlastnosti LWA sú 

uvedené v tab. 1. Ako plastifikačná prí-

Tab. 1 Vlastnosti použitého hutného a ľahkého kameniva ❚ Tab. 1 Characteristics of the 

used aggregate and lightweight aggregate

Kamenivo Hutné kamenivo Ľahké kamenivo LWA

Vlastnosť 0/4 0/4 (M) 0/1 (D)

Merná hmotnosť [kg/m3] 2 510 1 070 1 700

Sypná hmotnosť [kg/m3] 1 630  410  610

Nasiakavosť [%]  1,8  7,73  4,8

Medzerovitosť [%]  35,06  61,68  64,12

Tvarový index [%]
Pozn.: Tvarovy index sa pre Dmax menšie ako 4 mm nestanovuje.

Tab. 2 Použité receptúry ❚ Tab. 2 Used proportioning

Vodný súčiniteľ

(w/c)
Zložka

Použitá receptúra [kg/m3]

Referenčný 7 % LWA

0,30

Cement 492,782 422,404

Voda 184,191 153,454

Kamenivo 0/4 1 705,792 1 562,75

WRA 1,891 1,625

LWA 0/4 (M) 0 83,464

LWA 0/(D) 0 44,202

1

Obr. 1 Ilustračný obrázok – prístroj DTA 

❚ Fig. 1 Illustrative picture – DTA analyzer
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sada (WRA) sa použil superplastifikátor 

Berament HT2 s účinnou látkou na bá-

ze polykarboxylátu.

RECEPTÚRY

Pre overenie vplyvu IC na stupeň hydra-

tácie utesneného systému sa zvolila re-

ceptúra s konštantným vodným súčini-

teľom w/c = 0,3 – pre referenčnú vzor-

ku aj vzorku s  IC. Vodný súčiniteľ, pri 

utesnenom systéme, zabezpečuje do-

siahnutie teoretického stupňa hydratá-

cie αmax = 0,83. Receptúra sa modifi-

kovala iba v dôsledku náhrady 7 % hut-

ného kameniva pomocou LWA. Vyrobila 

sa referenčná zámes a zámes s IC (po-

drobnejšie v tab. 2). 

VÝROBA A  KONDICIOVANIE 

VZORIEK

Pred samotnou výrobou vzoriek sa vy-

konali pomocné a  prípravné procesy. 

Jedným z  nich bola príprava hutného 

kameniva sušením po  dobu 24 ± 2 h 

pri teplote 110 ± 5 °C (podľa STN 

EN 1097-6). Vysušené hutné kamenivo 

sa uložilo v plastových uzatvárateľných 

nádobách tak, aby nedošlo k  absorp-

cii vzdušnej vlhkosti. V  prípade výroby 

vzoriek s  IC sa 24 ± 2 h pred mieša-

ním do uzatvárateľnej plastovej nádoby 

pripravila dávka LWA (v danom pomere 

miešania frakcií) spolu s celkovou dáv-

kou zámesovej a ošetrovacej vody. 

Miešanie sa vykonávalo v  počítačom 

riadenej tzv. maltárskej miešačke (STN 

EN 196-1). Pred miešaním sa vždy do-

držal rovnaký postup dávkovania. Ako 

prvé sa nadávkovalo hutné kamenivo. 

Následne sa pridal cement a vzniknutá 

suchá kompozitná zmes sa ručne pre-

miešala. Ako posledná zložka sa prida-

lo nasiaknuté ľahké kamenivo (SLWA) 

aj s  dekantovanou zámesovou vodou, 

do ktorej bola tesne pred miešaním pri-

daná WRA. Zmes sa opätovne mier-

ne ručne premiešala. Samotné strojné 

miešanie sa vykonalo vždy rovnakým 

spôsobom – 60 s miešania pri nízkych 

otáčkach.

Čerstvá zmes sa naplnila do PVC ná-

dob s objemom 2 dl a zhutnila 25 opa-

kovaniami poklepu z  výšky približne 

10 mm o podložku. Okamžite po zhut-

není sa zakryla (utesnila) pomocou PE 

fólie a  umiestnila sa na  dobu 28 dní 

do prostredia s teplotou 20 ±2 °C a re-

latívnou vlhkosťou 98  %. Po  kondicio-

vaní sa vzorky sušili 48 ± 2 h pri teplo-

te 60 °C do konštantnej hmotnosti. Ná-

sledne sa individuálne rozdrvili, odsepa-

rovali sa z nich identifikovateľné zrná ka-

meniva (frakcie 1/4) a zvyšok sa pomlel 

a preosial cez sito 0,063 mm. Z takého-

to materiálu predstavujúceho cemento-

vú matricu pozostávajúcu z  hydratova-

ného cementu a  jemnej frakcie použi-

tého kameniva sa navážili vzorky hmot-

nosti 1 g.

DIFERENČNÁ TERMICKÁ 

ANALÝZA,  TERMICKÁ 

GRAVIMETRIA A   DIFERENČNÁ 

SKENOVACIA KALORIMETRIA

Použil sa prístroj STA 449 F3 Jupi-

ter®, NETZSCH – Gerätebau, Selb, Ne-

mecko. TG a DTA simultánny analyzá-

tor je multifunkčný termický analyzátor 

s  možnosťou merania charakteristík: 

termogravimetria – TG, diferenciálna 

termická analýza – DTA a  diferenčná 

skenovacia kalorimetria – DSC, ktoré 

umožňujú merania fázových prechodov, 

modifikačných premien v tuhej fáze, po-

lymorfných premien, stupňa kryštalinity, 

skelného prechodu, stanovenie čisto-

ty tuhých látok, zmien hmotnosti, tepel-

nej stability, rozkladu študovaných látok.

Metódami DTA, TG a DSC sa stanovil 

úbytok hmotnosti vzorky pri určitej tep-

lote prostredia, resp. pri dodaní určité-

ho množstva energie. Vzorky sa plynulo 

zohrievali na teplotu +1 000 °C. S ras-

túcou teplotou sa priebežne zazname-

návala ich hmotnosť, resp. zmena (úby-

tok) hmotnosti predstavujúca relatív-

ne množstvo látky uvoľnenej (pri da-

nej teplote) z pevnej štruktúry (chemic-

kých väzieb). Sily chemických väzieb 

predurčujú energiu potrebnú na  uvoľ-

nenie danej látky, ktorá sa dodáva vo 

forme tepla. Následne, z priebehu DTA, 

TG a DSC kriviek sa identifikovala kvali-

ta a kvantita prítomnej fázy, ktorá pod-

lieha rozkladu pri danej teplote. DTA, TG 

a DSC analýzou (ak je to účelné) je mož-

né kvantifikovať pomerné zastúpenie 

materiálu (látky, prvku, minerálu) v reak-

čných produktoch hydratácie.

INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

Dve vzorky sú porovnateľné vodným 

súčiniteľom (w/c = 0,3). Referenčná 

vzorka (bez LWA) dosahuje objemo-

vú hmotnosť cca 2  250 kg/m3. Vzor-

ka s dávkou 7 % LWA dosahuje obje-

movú hmotnosť cca 2 200 kg/m3. Roz-

diel v  objemovej hmotnosti sa prisud-

zuje preukázateľne nižšiemu pomer-

nému množstvu cementového tmelu 

vo vzorke s  LWA (tým aj nižšie množ-

stvo cementu o 70,38 kg/m3 – približ-

ne o 15 % menej). Pokiaľ objemový po-

diel spojiva (cementového tmelu) v refe-

renčnej vzorke činí 35,06 %, vo vzorke 

s LWA je to len 30,13 % – čiže pokles 

o 4,93 %. Aj napriek výrazne nižšiemu 

množstvu cementu vo vzorke s  IC sa 

TG analýzou (obr. 2 a tab. 3) preukáza-

lo, že obsah hydratačných produktov 

Ca(OH)2 a CaCO3 v oboch vzorkách je 

približne rovnaký. Toto tvrdenie je zalo-

žené na porovnaní DTA endotermických 

výchyliek v časti A a B obr. 2, prislúcha-

júcich obsahu vody viazanej v  gélo-

2
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vých hydratačných produktoch (maxi-

mum pri 165,5, resp. 165,3 °C), de-

hydroxylácii Ca(OH)2 (maximum 475,9, 

resp. 473,3 °C) a disociácii CaCO3 (ma-

ximum 794, resp. 805,4 °C), čím sa zistí 

že sú približne rovnaké. Približne rovna-

ké množstvo hydratačných produktov 

sa preukázalo aj porovnaním TG kriviek 

(v časti A a B obr. 2) znázorňujúcich cel-

kovú stratu žíhaním.

Znížený obsah cementu vo vzorke 

s  IC (7 %) pri rovnakom vodnom súči-

niteli vzoriek spôsobuje nepatrné zníže-

nie obsahu gélových hydratačných pro-

duktov a  Ca(OH)2 v  porovnaní s  refe-

renčnou vzorkou. Táto skutočnosť by sa 

nemala významným spôsobom prejaviť 

na  mechanických vlastnostiach (napr. 

znížením pevnosti) i pri zohľadnení niž-

šej pevnosti LWA v  porovnaní s  hut-

ným kamenivom. Tvrdenie je podlože-

né výsledkami pevnosti v tlaku zistený-

mi na doskových telesách [6].

Z  DSC vyhodnotenia (obr. 2) vyplý-

va, že vzorka s dávkou 7 % LWA sa vy-

značuje o cca 23 % vyšším množstvom 

energie (29,95 J/mg) potrebnej na uvoľ-

nenie vody viazanej v gélových hydra-

tačných produktoch a naopak o 63 % 

menšou potrebou energie (11,93 J/mg) 

na dehydroxyláciu Ca(OH)2 v porovnaní 

s relevantnými hodnotami u referenčnej 

vzorky. Táto skutočnosť indikuje vznik 

a  tvorbu gélových hydratačných pro-

duktov s  lepším zabudovaním viaza-

nej vody do štruktúr CSH a CAH gélu 

vo vzorke s vnútorným ošetrovaním ako 

v referenčnej vzorke. Naopak, hydroxy-

lová voda vo vzorke s IC preukazuje niž-

šiu viazanosť ako v referenčnej vzorke, 

čo vedie k  nasledovnému predpokla-

du. Mikroštruktúra hydratovanej gélovej 

fázy vo vzorke s  IC sa javí byť homo-

génnejšia a pevnejšia s lepším zabudo-

vaním do nej viazanej vody v porovna-

ní s  referenčnou vzorkou. Naopak, re-

ferenčná vzorka preferuje tvorbu lep-

šie štrukturovaného a  pevnejšieho 

Ca(OH)2, ktorý následne podlieha nižšej 

karbonatácii ako menej štrukturovane 

vyzretý, a tým aj menej pevný Ca(OH)2 

vytvorený vo vzorke s  IC. Možno reál-

ne predpokladať, že zabudovanie ošet-

rovacej vody v LWA (približne na úrovni 

7 % z hmotnosti LWA) prispelo v proce-

se hydratácie ku vzniku a tvorbe kvalita-

tívne lepšej mikroštruktúry gélovej hyd-

ratovanej fázy (CSH a CAH hydratačné 

produkty). Uvažovanou príčinou tohto 

javu môže byť kontinuálny prístup zabu-

dovanej vody v dostatočnom množstve 

k  hydratujúcim zrnám cementu, ktoré 

za týchto podmienok primárne zhydra-

tujú na  lepšie štrukturovanú a  pevnej-

šiu gélovú hydratovanú fázu. V  tomto 

hydratačnom procese zostáva k dispo-

zícii menšie množstvo vody pre tvorbu 

Ca(OH)2, ktorý je menej štrukturova-

ne vyzretý a menej pevný, pričom ako 

dôsledok tejto skutočnosti ľahšie kar-

bonatuje v porovnaní s Ca(OH)2 vytvo-

reným v referenčnej vzorke.

ZÁVER

Aj napriek výrazne nižšiemu množstvu 

cementu vo vzorke s IC (dôsledok gra-

nulometrie kameniva) sa TG analýzou 

(obr. 2 a  tab. 3) preukázalo, že ob-

sah hydratačných produktov Ca(OH)2 

a CaCO3 v oboch vzorkách je približne 

rovnaký. Vzorka s  IC dosiahla rovnaké 

množstvo hydratačných produktov ako 

referenčná vzorka, čo pri zníženom ob-

sahu cementu nepriamo dokazuje vyš-

ší stupeň hydratácie. Vzorka s IC obsa-

huje lepšie, pevnejšie zabudovanú vo-

du v  gélových hydratačných produk-

toch (CSH a  CAH gél). Príčinou mô-

že byť kontinuálny prístup zabudovanej 

ošetrovacej vody v LWA k hydratujúcim 

zrnám cementu, ktoré za  týchto pod-

mienok primárne zhydratujú na  lepšie 

štrukturovanú a  pevnejšiu gélovú hyd-

ratovanú fázu.
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Obr. 2 DTA, TG a DSC analýza referenčnej 

vzorky (časť A) a vzorky s IC (časť B) ❚ 

Fig. 2 DTA, TG and DSC analysis of 

a reference sample (part A) and a sample 

with IC (part B)
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Tab. 3 Porovnanie výsledkov TG analýzy oboch vzoriek ❚ Tab. 3 Comparison of the results 

of TG analysis of both samples

Parameter
Vzorka

REF (0 %) LWA 7 %

Obsah vlhkosti do 100 °C [%] 0,73 0,67

Obsah vody viazanej v hydratačných 

produktoch [%]
4,41 3,83

Obsah voľného Ca(OH)2 [%]
8,35 6,33

TG: 2,03 TG: 1,54

Obsah CaCO3 [%]
14,64 14,85

TG: 6,64 TG: 6,53

Celková strata žíhaním [%]
13,61 12,57

TG: 13,61 TG: 12,57


