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Příspěvek pojednává o příměsích do betonu, jejich rozdělení dle EN 206 

a  charakterizuje nejvíce používané příměsi jako částečné náhrady poji-

vové složky – cementu nebo jako doplnění jemných podílů směsi plniva. 

Využívání příměsí do betonu nabylo v posledních patnácti letech výrazně 

na významu. Jejich objem v  recepturách betonů, všech pevnostních tříd 

výrazně vzrostl. Dílem je to z ekonomických důvodů, kdy částečná sub-

stituce cementu zlevňuje cenu betonů, a  dílem snahou výrazně zlepšit 

vlastnosti čerstvých i  zatvrdlých betonů. Uplatnění tzv. vysokohodnot-

ných betonů není bez použití příměsí možné. ❚ The contribution deals 

with concrete admixtures, their classification according to EN 206 and 

characterizes the most frequently used admixtures as partial substitutes 

for binding agents – cement, or as an addition of the proportion of fine 

fillers. Using concrete admixtures has gained notable importance over the 

past 15 years. Their volume in the concrete formulas of all strength classes 

has significantly increased. This is partly due to economic reasons since 

partial substitution of cement decreases the price of concrete, and partly 

due to the effort to improve the properties of fresh and hardened concrete. 

The application of high performance concrete is impossible without using 

these admixtures.

Minerální příměsi jsou většinou anorganické látky, které při-

dáváme do betonu za účelem zlepšení vlastností v čerstvém 

a zatvrdlém stavu. Tyto látky se vyznačují velikostí částic men-

ší než 0,125 mm a velkým měrným povrchem. Z části se může 

jednat o odpady, které ve stavebnictví zpracováváme, což se 

pozitivně odráží na jejich ceně, která je většinou výrazně niž-

ší než cena cementu.

Velice důležitou roli hrají minerální příměsi např. při výrobě 

SCC. Mezi jejich hlavní pozitiva v čerstvém SCC patří zvyšo-

vání odolnosti proti segregaci, zvyšování pohyblivosti a  ho-

mogenity. S rostoucím množstvím jemných příměsí v betonu 

také roste potřebné množství záměsové vody, a tudíž i množ-

ství cementového tmele, který je zvlášť důležitý pro obalení 

všech zrn kameniva a zajištění správných vlastností čerstvého 

SCC. Díky tomuto faktu jemné příměsi započítáváme do ob-

sahu jemných podílů v cementové pastě a bereme jej v úva-

hu při výpočtu vodního součinitele jako poměru mezi zámě-

sovou vodou a součtem všech jemných příměsí v betonu. 

ČSN EN 206–1 rozděluje příměsi na dva typy.

Typ I – inertní příměsi

Tento typ příměsí přidáváme většinou pro dosažení hutněj-

ší struktury betonu nebo pro zlepšení reologických vlastnos-

tí čerstvého betonu. Tyto příměsi svým chemickým a minera-

logickým složením netuhnou či netvrdnou ani za přídavku bu-

dičů. Jejich úkolem je zvýšit hutnost struktury směsi a zvýšit 

množství jemné cementové malty, a tím přispět k lepší zpra-

covatelnosti betonu, případně změnit barvu betonu. Nejčastě-

ji se jedná o kamennou moučku nebo o barevné pigmenty. Je 

však nutné si uvědomovat zvýšenou potřebu záměsové vody 

potřebné ke smočení povrchu příměsi. 

Do inertních příměsí se částečně řadí i mikromletý vápenec. 

Ovšem podle posledních studií se v této příměsi dá pozorovat 

určitá reaktivnost, zvláště s rostoucí jemností mletí. 

Typ II – aktivní příměsi

Aktivní příměsi jsou látky, které díky svému složení aktivně při-

spívají k vývinu pevnosti cementového tmele. Podle způsobu 

působení je dělíme na latentně hydraulické a pucolánové látky. 

Latentně hydraulické schopnosti jsou aktivovány účinkem 

budičů. Dle povahy budiče dělíme na alkalické (pH > 7) a síra-

nové (vedou ke tvorbě ettringitu). Mezi nejvýznamnější latent-

ně hydraulické látky patří vysokopecní jemně mletá struska. 

Pucolánové látky jsou anorganické látky, které samy ne-

tuhnou, netvrdnou, nejsou latentně hydraulické, ale obsahují 

amorfní SiO2, který je schopen reagovat s Ca(OH)2 za vzniku 

C-S-H gelu. Dle původu je dělíme na přírodní (tufy, trasy, kře-

melina) a umělé (vysokopecní popílky, mikrosilika, jemně mle-

tý cihlářský střep) [4].

Norma ČSN EN 206-1 pro minerální příměsi typu II zavá-
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dí koncepci k-hodnoty, pro výpočet ekvivalentního vodního 

součinitele. Tento ekvivalentní vodní součinitel vypočteme ná-

sledovně ze vztahu (1)
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kde wk je ekvivalentní vodní součinitel při započtení k-hodno-

ty [-], mv je množství záměsové vody [kg], mc je množství ce-

mentu [kg], mp je množství příměsí [kg] a k je k-hodnota závis-

lá na použité příměsi a užitém cementu. 

AKTIVNÍ  PŘÍMĚSI

Vysokoteplotní (klasické) elektrárenské popílky

Uhlí namleté na jemný prášek, který se vysuší odpadním tep-

lem, je  spolu s  předehřátým vzduchem vháněno do  spalo-

vací komory kotle, kde hoří při teplotě 1  400 až 1  600  °C 

(obr. 1). Zbytky po  tomto typu spalování jsou struska, která 

padá na dno kotle, a úletový popílek, který je unášen spalina-

mi a separován v odlučovačích. 

Popílky mají proměnlivé chemické, mineralogické i granulo-

metrické složení podle druhu spalovaného uhlí, lokality, spa-

lovacího procesu a způsobu odlučování z exhalátů.

Elektrostatické odlučovací zařízení využívá sil vznikajících 

v elektrostatickém poli při vysokém napětí. Tento typ zaříze-

ní dosahuje odlučivosti až 99 %. Mechanické odlučování pro-

bíhá na tkaninových filtrech, které jsou ze speciálních vláken 

vzdorujících vysokým teplotám. 

Popílek z černého uhlí má menší variabilitu vlastností a  ja-

ko příměs do betonu je vhodnější než popílek z hnědého uh-

lí. Černouhelné popílky většinou obsahují skelné kuličky veli-

kostí podobné zrnům cementu, hnědouhelné popílky mají ne-

pravidelný tvar zrn. Užití popílku jako aktivní příměsi je závis-

lé na jeho reaktivnosti, která je dána množstvím SiO2 ve sklo-

vité fázi. Negativní vliv na reaktivnost mají spalitelné látky, tzv. 

ztráta žíháním. Reaktivnost popílku se projevuje velmi poma-

lu, prakticky zjistitelná je po více než 28 dnech, někdy může 

jít i o roky. Popílek se používá pro zlepšení reologických vlast-

ností čerstvého betonu, zlepšuje odolnost betonu v chemicky 

agresivním prostředí a snižuje cenu betonu, neboť je levněj-

ší než cement, který může zastoupit až z 30 % z hmotnosti.

Norma ČSN EN 450–1 Popílek do  betonu charakterizu-

je popílek jako jemný prášek, který je tvořen z malých sklo-

vitých kulových částic vznikajících při spalování práškového 

uhlí. Tento vzniklý prášek má pucolánové vlastnosti a je tvo-

řen převážně z SiO2 a Al2O3. Jedná se o částice kulovitého 
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Obr. 1 Klasické vysokoteplotní spalování uhlí v elektrárnách [16] ❚ 

Fig. 1 Conventional coal combustion in thermal power stations [16]

Obr. 2 Struktura popílku ❚ Fig. 2 Fly ash structure

Obr. 3 Fluidní spalování uhlí v elektrárnách [16] ❚ Fig. 3 Fluidized 

bed combustion of coal in thermal power stations [16]

Tab. 1 Srovnání chemického složení popílku s cementem, struskou 

a mikrosilikou ❚ Tab. 1 Comparison of chemical composition of fly 

ash with cement, slag and microsilica

Sloučenina Cement Struska Popílek Mikrosilika

SiO2 [%] 18 až 24 30 až 43 40 až 60 90 až 99

Al2O3 [%] 4 až 8 5 až 18 23 až 24 0,5 až 3

Fe2O3 [%] 1 až 5 0,2 až 3 2 až 16 0,1 až 5

CaO [%] 61 až 69 30 až 50 0,6 až 8,5 0,7 až 2
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skelného charakteru o průměru 1 až 150 μm se specifickým 

povrchem 200 až 600 m2/kg. Obsah SiO2 se pohybuje oko-

lo 45 %, Al2O3 + Fe2O3 okolo 35 % a CaO 2 až 20 %. Z mine-

ralogického hlediska se jedná hlavně o amorfní SiO2 a mul-

lit (3Al2O3∙2SiO2).

Podle ASTM C618 Standard Specification for Coal Fly Ash 

and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete 

rozlišujeme popílky na dva typy:

• typ F (křemičitý) vzniklá ze spalování antracitu či velmi kva-

litního hnědého uhlí. Složení tohoto typu obsahuje SiO2 + 

Al2O3 + Fe2O3 okolo 70 % a CaO méně než 10 % (u nás se 

pohybuje do 3 %). Tento popílek má pucolánové vlastnosti 

a reakce probíhá za přítomnosti Ca(OH)2;

• typ C (vápenatý), který vzniká spalováním mladého hnědé-

ho uhlí a lignitu. Popílek tohoto typu obsahuje SiO2 + Al2O3 

+ Fe2O3 okolo 50 % a obsah CaO je větší než 20 %. Samot-

ný popílek má vzhledem k vysokému obsahu aktivního CaO 

hydraulické vlastnosti a nepotřebuje aktivátor.

Jak bylo výše uvedeno, jednotlivé vysokoteplotní popílky 

mají proměnlivé chemické složení. V tab. 1 jsou uvedeny prů-

měrné hodnoty chemického složení v  porovnání s  cemen-

tem, struskou a mikrosilikou.

Nahrazování cementu v betonu popílkem má za následek 

snižování vývoje hydratačního tepla a pomalejší nárůst pev-

ností. Nárůst pevnosti v 28 dnech je nižší než u betonu pou-

ze s portlandským cementem. Znatelnější nárůst oproti refe-

renčnímu betonu můžeme pozorovat mezi 28 až 90 dnem.

Jelikož se pucolánové vlastnosti popílku projevují výrazně-

ji až po 28 dnech zrání betonu, vyplňují vznikající hydratač-

ní produkty pucolánových reakcí póry vzniklé při hydrata-

ci do 28 dnů a snižují porozitu betonu a zároveň mění vět-

ší póry na menší. Nezreagovaný popílek v cementové matri-

ci má efekt mikroplniva, díky tomu zlepšuje hutnost cemen-

tové matrice.

Nízkoteplotní (fluidní) popílky

Nízkoteplotní popílky jsou popílky vzniklé při tzv. fluidním spa-

lování (obr. 3), kdy je uhlí nadrceno na částice o velikosti oko-

lo 20  mm a  společně s  vápencem je přivedeno do  spalo-

vací komory fluidního kotle, kde dochází ke  spalování při 

teplotě 700 až 900 °C. Toto spalování probíhá ve  vzno-

su v tzv. fluidním loži, které vzniká proudem vzduchu vháně-

ným zpod vrstvy popela, vápence a inertního písku. Tyto po-

pílky ve většině případů nesplňují požadavky ČSN EN 450-1, 

a  to vzhledem k  vyššímu obsahu volného CaO a  SO3.

Vzhledem k tomu, že teploty spalování jsou nižší než při kla-

sickém spalování, je nezreagovaný CaO přítomen ve  formě 

měkce páleného vápna, a je tedy reaktivní. Pro fluidní popíl-

ky je charakteristický nízký obsah taveniny. U fluidních popíl-

ků se výrazněji projevuje kolísání vlastností, zejména chemic-

kého složení, měrné hmotnosti a ostatních parametrů, způso-

bené nestabilitou spalovacího procesu a variabilitou vlastností 

vstupních komponentů (uhlí, odsiřovací činidla).

Fluidní popílky se začínají používat jako jedna z  přísad 

do cementu a uvažuje se o jejich využití do betonu jako čás-

tečné náhrady klasického popílku. [7]

Křemičité úlety, mikrosilika

Křemičité úlety vznikají jako odpad při výrobě prvkového kře-

míku nebo slitin obsahujících křemík v  elektrické oblouko-

vé peci. V peci je ruda pálena společně s uhlím, křemenem 

a dřevěnými štěpky. Při vysokých teplotách dochází k odpa-

řování SiO2, který následně kondenzuje. 

Křemičité úlety mají světle až tmavě šedou barvu, objemo-

vou hmotností se liší podle druhu dodávky. Dodávají se ja-

ko jemný prášek (OH = 130 až 430 kg/m3), suspenze (OH = 

1 300 až 1 400 kg/m3) nebo granulované ve směsi s vodou 

a trochou cementu (OH = 400 až 700 kg/m3).

Obsahují 90 až 98 % amorfního SiO2. Tvar zrn je kulový 

o průměru (1 až 2) . 10-7 m, při měrném povrchu 15 000 až 

25 000 m2.kg-1. Vzhledem ke své jemnosti může vyplňovat 

mezery mezi zrny cementu, lépe reagovat a zlepšovat pev-

nosti tranzitních zón na povrchu kameniva. Křemičité úlety 

zlepšují také vlastnosti čerstvého betonu. Jejich použitím se 

předchází odmísení vody (bleeding) a zlepšuje se čerpatel-

nost. U zatvrdlého betonu se díky lepší hutnosti cementové-

ho kamene zlepšuje odolnost proti vlivům chemického agre-

sivního prostředí, zlepšuje se také odolnost proti smršťová-

ní a vzniku mikrotrhlin. [5]

Pucolánovou reakcí dochází ke snižování pH v cemento-

vém tmelu podle rovnice SiO2 + Ca(OH)2 → CSH fáze, pro-

to je optimální dávka křemičitých úletů stanovena maximál-

ním poměrem k cementu na hodnotu ≤ 0,11, aby nedošlo 

ke snížení pH pod 11,5, a tím k snížení pasivace ocelové vý-

ztuže. [6] 

Použití křemičitých úletů má dopady i na další vlastnosti:

• Lepší tvorba krystalizačních zárodků – mikrosilika 

urychluje hydrataci cementu během prvních stadií hydra-

tace. Poskytuje krystalizační zárodky, díky nimž se mohou 

hydratační produkty z roztoků rychleji vysrážet.

• Lepší obalení částic – mikrosilika zlepšuje obalení čás-

tic plniva, zaplňuje mezery mezi zrny cementu, stejně ja-

ko cement zabírá mezery mezi kamenivem, čímž přispívá 

k  vytvoření hutnější struktury s menším průměrem vzdu-

chových pórů a menším množstvím pórové vody v struk-

tuře zatvrdlého betonu.

• Zvýšení požadavku na  množství záměsové vody – 

vzhledem k vysokému měrnému povrchu křemičitých úletů 

stoupá spotřeba záměsové vody, která je potřeba pro za-

chování určitého stupně zpracovatelnosti, což vede k de-

gradaci vlastností betonu. Z tohoto důvodu je pro zacho-

vání nízkého vodního součinitele nutné použití superplas-

tifikátorů. 

• Chemický účinek – křemičitý úlet je vysoce reaktivní pu-

colán. V  hydratujícím cementu reaguje s  hydroxidem vá-

penatým za  vzniku C-S-H gelu (rychlost této reakce zá-

visí na teplotě). Křemičitý úlet v dostatečné dávce po ča-

Obr. 4 Degradace betonů působením kyseliny mravenčí 5% roztok, 

doba působení devět měsíců, obsah mikrosiliky 0, 10, 20 a 30 % z hmot-

nosti cementu (zleva doprava) ❚ Fig. 4 Degradation of concrete by 

5% solution of formic acid, period of exposure nine months, the volume 

of microsilica in % of cement weight from left to right 0, 10, 20, 30

Obr. 5 Srovnání velikosti částic a) křemičitého úletu a b) nano–SiO2 ❚ 

Fig. 5 Comparison of particle size of a) micro silica and b) nano–SiO2
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se vyváže všechen Ca(OH)2. Např. dle zkoumání 50 % kře-

mičitého úletu z dávky cementu vyváže všechen Ca(OH)2 

do 14 dnů a při dávce 20 % do 91 dnů [13].

• Modifikace mikrostruktury – hlavním efektem je sníže-

ní porozity tranzitní zóny mezi cementovým tmelem a  ka-

menivem, což je nejslabší místo ve většině betonů. Dále mi-

krosilika zlepšuje pevnost vazby mezi cementovým tmelem 

a kamenivem, je tak překonán efekt tranzitní zóny jako nej-

slabšího místa v betonu a díky tomu je dosahováno vyso-

kých pevností. 

• Pórovitost – mikrosilika činí strukturu cementového tmele 

snížením velikosti pórů homogennější. Díky menší velikosti 

pórů je beton hůře propustný pro vodu, což vede k zvýše-

ní jeho trvanlivosti.

• Chemické složení pórové vody – křemičitý úlet mění 

chemismus hydratovaného portlandského cementu, zvy-

šuje jeho schopnost vázat alkálie a snižuje schopnost vázat 

chloridy. Křemičitý úlet také mírně snižuje pH pórového roz-

toku, ale ne do takové míry, aby byla vložená výztuž ohro-

žena korozí. 

• Teplota hydratace – křemičitý úlet zvyšuje rychlost hydra-

tace, zejména přispívá k rychlejší hydrataci alitu. Počáteční 

vývin tepla je zesílen přítomností aktivního SiO2. [1]

Nanosilika 

Velmi zajímavým produktem je nanosilika. Jedná se o synte-

tickou kyselinu křemičitou s podílem amorfního SiO2 více než 

99 % a velikostí pevných částic v  rozmezí 1 až 50 nm, tedy 

o několik řádů menší, než je velikost zrn mikrosiliky. Extrémně 

vysoký měrný povrch zaručuje vynikající reaktivitu po přidání 

do betonu, a tedy vysokou účinnost. 

Nanosilika se dodává buď suchá ve formě sbalků, nebo ja-

ko koloidní suspenze. Druhá zmiňovaná varianta má jednak 

větší měrný povrch (80 000 m2∙kg-1) a jednak se lépe rozmí-

chává. Suchá forma dosahuje hodnoty měrného povrchu jen 

40 000 m2∙kg-1 a obtížně se ve směsi rozmíchává, čím může 

do značné míry přijít o svůj potenciál. 

Stejně jako mikrosilika i  nanosilika je mimořádně dobrým 

pucolánem s obrovským měrným povrchem, resp. malou ve-

likostí částic. Nanočástice se také mohou chovat jako krys-

talizační centra cementových hydrátů, čímž značně urychlu-

jí hydratační reakce, a současně jako nanofiller, vyplňující me-

zery mezi cementovými zrny, a  tím ještě více redukující pó-

rovitost. Nanosilika také podněcuje vznik menších krystalů 

novotvarů. To má za následek lepší soudržnost částic hmo-

ty a z toho vyplývající zvýšenou odolnost proti vzniku mikro-

trhlin. [15]

Bylo zjištěno, že nanosilika zvyšuje rychlost hydratace trikal-

ciumsilikátu (alit, C3S). Vzorky s 1 až 5 hm. % prokázaly, že 

nanosilika ovlivňuje zejména počátek tvorby kalciumhydrosi-

likátového (C-S-H) gelu. Na  jeho konečné množství tak vel-

ký vliv nemá. 

V C-S-H gelu se také díky nano-SiO2 formují větší silikátové 

řetězce, což má opět pozitivní vliv na pevnost kompozitu. Po-

kud porovnáme superplastifikovanou cementovou pastu ob-

sahující nanosiliku se směsí obsahující mikrosiliku (křemiči-

tý úlet), první zmíněná vykazuje vyšší viskozitu s kratší dobou 

tuhnutí, a  tedy značné zvýšení počáteční pevnosti. Třídenní 

tlaková pevnost cementové pasty s 5 hm. % nano-SiO2 by-

la zvýšena o 41 % oproti referenčnímu vzorku. 28denní tlako-

vá pevnost poté dosáhla 25% zvýšení. Na základě provede-

ných zkoušek lze tedy konstatovat, že se zvyšujícím se pří-

davkem nano-SiO2 (mezi 1  až 5 hm. %) dochází k  nárůstu 

pevností kompozitu. 

Bylo zjištěno, že přidáním nanosiliky se velmi výrazně zvy-

šuje pucolánová aktivita elektrárenského popílku. Přídavek 

4 hm. % nano-SiO2 pomohl dosáhnout úrovně reakce typic-

ky dosažené po šesti měsících už po 24 dnech. Pucoláno-

vá reakce čistého nano-SiO2 přitom dosahuje po třech dnech 

stejné úrovně pucolánové reakce jako elektrárenský popílek 

po dvou letech. [15]

Granulovaná vysokopecní struska

Vysokopecní granulovaná struska je latentně hydraulická lát-

ka, která vzniká rychlým ochlazováním tekoucí taveniny zása-

dité strusky, která odpadá jako vedlejší produkt při výrobě su-

rového železa ve vysoké peci. Je-li tavenina rychle zchlazena, 

zabrání se její krystalizaci, a tím se stabilizuje její sklovitý cha-

rakter. Rychlé ochlazení má udržet strusku ve skelném stavu, 

protože taková má při vhodném složení taveniny latentně hyd-

raulické vlastnosti.

Po granulaci se musí struska semlít, aby bylo dosaženo po-

třebného specifického měrného povrchu (podobného jako 

u cementu asi 350 až 450 m2/kg). Základní parametr pro po-

užití strusky jako neinertní příměsi je její modul zásaditosti:

M
CaO MgO

SiO Al Oz
=

+
+

2 2 2

,  (2)

5a 5b
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kde jednotlivé sloučeniny dosadíme v  procentuálním hmot-

nostním zastoupení. Pro strusky používané jako latentně hyd-

raulické látky požadujeme Mz větší než 1. Pokud je modul zá-

saditosti menší než 1, jedná se o strusky kyselé, které použí-

váme pouze jako kamenivo [9].

Struska, podobně jako ostatní druhotné suroviny, vykazuje 

proměnlivé chemické složení. Zastoupení jednotlivých složek 

je následující: CaO 30 až 50 %, SiO2 30 až 43 %, Al2O3 5 až 

18 %, MgO 1 až 15 %, FeO + Fe2O3 0,2 až 3 %, S2- 0,5 až 

3 % a MnO 0,2 až 2 % [15].

Alkalická aktivace vysokopecní strusky

Alkalická aktivace hlinitokřemičitých skel je jednou z   me-

tod speciální nízkoenergetické výroby. Vysokopecní struska 

je hlavním materiálem, který je použit v  této technologii, ale 

ostatní skelné materiály (např. elektrárenský popílek) mohou 

být tímto způsobem též aktivovány. Typickými alkalickými ak-

tivátory je uhličitan sodný (NaCO3), vodní sklo, nebo hydroxid 

sodný (Na(OH)2). V závislosti na vstupním materiálu, typu ak-

tivátoru a podmínkách ošetřování vznikají v pojivovém systé-

mu minerály jako C-S-H a C-A-S-H ve velmi hutné a amorfní 

formě. Změna poměru A/S a C/S v tomto systému umožňu-

jí vytvoření C-A-S-H gelu, který je dobrým základem pro vznik 

zeolitu. [11]

Nejzajímavějšími vlastnostmi takto vzniklého materiálu jsou 

vysoká pevnost, velmi vysoká odolnost vůči agresivním roz-

Obr. 6 Postup hydratace cementu v závis losti na čase s jemně mletým 

vápencem [13] ❚ Fig. 6 Process of hydration of the cement with 

finely ground limestone [13]

Obr. 7 2D struktura samozhutnitelné pasty s obsahem mikromletého 

vápence a bez něj ❚ Fig. 7 2D structure of self-compacting paste 

with and without finely ground limestone

Obr. 8 Vliv množství vápenného prachu na rozlití a pevnost SCC 

v tlaku ❚ Fig. 8 Influence of the amount of limestone dust on 

pouring and compressive strength of SCC

Obr. 9 Vliv různých druhů minerálních příměsí na vlastnosti čerstvého 

SCC [17] ❚ Fig. 9 Influence of different mineral admixtures on the 

properties of fresh SCC [17]

6
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tokům a velmi hutná mikrostruktura. Nevýhodou je ale složi-

té hledání optimální dávky aktivátoru a jeho síly, složení akti-

vátoru pro optimální dobu míchání a tvrdnutí. Dalším problé-

mem je návrh vhodného složení pro dobrou zpracovatelnost, 

omezení objemových změn, maximální pevnost a vysoká ži-

votnost. [11]

Mikromletý vápenec

Jedná se o minerální plnivo, které se získává mletím drceného 

vápence. Tato surovina musí obsahovat více jak 75 % CaCO3 

a obsah jílových podílů nesmí překročit 1,2 g/100 g. Zásad-

ními parametry mikromletého vápence jsou granulometrie 

a jemnost mletí. Díky snadnému mletí je mikromletý vápenec 

v cementové pastě zastoupen ve formě velmi jemných částic, 

a  tím zhutňuje strukturu cementového kamene. Obecný po-

žadavek je, aby propad sítem 0,063 mm byl větší než 70 %.

Dle normy ČSN EN 206-1 je mikromletý vápenec zařazen 

mezi inertní příměsi, tedy nepodílí se na hydrataci cementu. 

Slouží pouze jako plnivo a vyplňuje mezery mezi zrny cemen-

tu. Jemná zrna vápence však působí v betonu jako nukleač-

ní centra pro krystaly portlanditu a urychlují hydrataci siliká-

tových a aluminátových fází. Díky tomu mohou ovlivnit počá-

teční nárůst pevností v betonu a celkový stupeň hydratace. 

Graf na obr. 6 znázorňuje vliv jemně mletého vápence na 

postup hydratace cementu. Křivka C0 obsahuje pouze port-

landský cement, křivka C10 10% náhradu a C20 20% náhra-

du cementu vápencem. Se zvyšujícím se množstvím jemně 

mletého vápence se hydratace v počátečních fázích urychlu-

je, ale z dlouhodobého hlediska probíhá hydratace cementu 

s mikromletým vápencem pomaleji. [13]

Jemně mletý vápenec se ale nechová jen jako inertní pl-

nivo, protože se dokáže účastnit i  hydratačních reakcí. Ze-

jména se jedná o hydrataci trikalciumaluminátu (C3A) ze slin-

ku za vzniku kalciumkarbonátaluminát hydrátu (3CaO.Al2O3.

3CaCO3.32H2O) v cementech s vyšším obsahem C3A. Trikar-

bonát může v pozdějších fázích transformovat na stabilnější 

monokarbonát [2].

Na  obr. 7 můžeme pozorovat znázornění vlivu mikromle-

tého vápence na  hydrataci cementové pasty. V  levé čás-

ti je cementová pasta s mikromletým vápencem v hydratač-

ním stupni 0,62 a pórovitosti 10 % a na obrázku vpravo je ce-

mentová pasta bez vápence v hydratačním stupni 0,62 a pó-

rovitosti 17,4 %. Tento jev byl ověřen pomocí rastrovací elek-

tronové mikroskopie a vysokotlaké rtuťové porozimetrie [12].

Graf na obr. 8 znázorňuje vliv vápenného prachu na vlast-

nosti SCC v čerstvém a zatvrdlém stavu ze studie [12]. Opti-
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málních vlastností SCC bylo dosaženo při náhradě 20 % vá-

penného prachu z hmotnosti cementu. Rozlití i pevnosti v tla-

ku do 20% náhrady cementu vápencem rostly a na 20 % na-

bývaly nejvyšší hodnoty. Při větším množství než 20 % rozli-

tí i pevnost razantně klesá a hrozí, že beton ztratí schopnost 

samozhutnitelnosti.

Několik studií [14] se zabývalo hledáním vlivu mikromleté-

ho vápence na tvrdnutí betonu. Výsledkem bylo dvojí zjištění. 

V první řadě je to „urychlující efekt“. Zrna vápence tvoří zárod-

ky, které zvyšují pravděpodobnost, že se částice rozpuštěné 

v CSH srazí a poté rychleji spojí. Tento efekt je patrný pouze 

v počátečních stadiích tvrdnutí a po 28 dnech je již zanedba-

telný. Druhým efektem je „pojící efekt“, pokud cement obsa-

huje velké množství hlinité fáze. V tomto případě vznikají hlini-

tokřemičitany, které mají pojící schopnost. [10]

Metakaolin

Metakaolin je produkt typu pucolánu, vyrobený výpalem kao-

linů, kaolinitických jílů a  jiných vhodných surovin v  teplotním 

rozmezí cca 600 až 900 °C. Je schopen reakce s Ca(OH)2 

za  vzniku hydratovaných kalcium silikátů a  aluminátů, kte-

ré mají příznivý vliv na kvalitu a zlepšení fyzikálně-mechanic-

kých a fyzikálně-chemických vlastností betonu. Dochází k zvý-

šení pevnosti, zlepšení nasákavosti a  reologických vlastnos-

tí betonu. 

Přidaný metakaolin reaguje s krystaly portlanditu – Ca(OH)2, 

které mohou být 1 až 5 μm veliké a často jsou soustředěny 

uvnitř tranzitní zóny. Metakaolin vytváří s Ca(OH)2 nové hydra-

tační zplodiny, modifikuje pórovou strukturu. Metakaolin rea-

guje s portlanditem pozvolněji než křemičitý úlet a pro úplné 

vyvázání Ca(OH)2 potřebuje delší čas. Bylo zjištěno, že v be-

tonu s 15% náhradou portlandského cementu metakaolinem 

je původní Ca(OH)2 redukováno na 6 až 24 % hodnoty kont-

rolního vzorku bez přídavku metakaolinu. Pro zreagování veš-

kerého metakaolinu by byla potřeba 20 až 25% náhrada ce-

mentu metakaolinem. [5]

Kamenný filler (kamenné odprašky, kamenná 

moučka)

Kamenné odprašky vznikají zachytáváním jemných podílů ka-

meniva (pod 0,125 mm) při drcení kameniva v  lomech. Ten-

to materiál je zachycován nejčastěji pomocí suchých mecha-

nických cyklonů a hromadí se v lomu jako odpad. Průměr jed-

notlivých částic kamenných odprašků se pohybuje okolo 0,01 

až 0,125 mm a  jejich specifický povrch dle Blaina je 150 až 

300 m2/kg. Vzhledem k drcení má tento materiál ostrohranná 

zrna a  jeho velký měrný povrch vyžaduje při přidání do smě-

si zvýšené množství záměsové vody. Vlastnosti těchto odpraš-

ků závisí na vlastnostech výchozí horniny, z které jsou získány.

Graf na obr. 9 znázorňuje výsledky studie [17], v  které byl 

sledován vliv různého druhu minerálních příměsí na vlastnos-

ti SCC při konstantním vodním součiniteli. Referenční recep-

tura byla tvořena pouze cementem (400 m2/kg), který byl na-

hrazován dávkou 10, 20 a 30 % vápenné (250 m2/kg), čedi-

čové (628 m2/kg) a mramorové moučky (889 m2/kg, vše mě-

řeno dle Blaina). Nahrazením cementu minerálními příměsmi 

do 20 % dosahujeme lepších reologických vlastností. Množ-

ství vody potřebné pro správné reologické vlastnosti je závis-

lé na tvaru, distribuci, velikosti a hladkosti povrchu částic po-

užité moučky. Nejlepšího rozlití je dosaženo při 20% náhradě 

cementu vápennou moučkou. Tento jev lze vysvětlit nejmenší 

plochou povrchu oproti ostatním použitým moučkám, a tudíž 

menším množstvím potřebné vody na obalení tohoto povrchu.

ZÁVĚR

Výroba soudobých betonů při užití moderních trendů techno-

logie betonu je nemyslitelná bez používání příměsí do beto-

nu. Jejich rozvoj je zvláště rychlý v posledních dvaceti letech. 

Z počátku byly aspekty jejich používání ekonomickým tla-

kem pro snižování dávek hlavně portlandských cementů, 

a  tím snížení ceny betonu. V  současnosti začíná nabývat 

na důležitosti i pozitivní vliv příměsí na kvalitu betonů, který 

umožnil nástup nových typů betonů (SCC, HSC, RPC ad.). 

Některé typy betonů bez adekvátního využití příměsí nejsou 

vůbec možné. Jejich využívání má dopad nejen na vývoj no-

vých směrů v technologii betonu a cenu betonu ale i na eko-

logii. Značná část využívaných příměsí pochází z druhotných 

surovin či ovlivňuje pozitivně snížení produkce CO2 snižová-

ním objemu portlandských cementů. Tento příspěvek měl 

za cíl obeznámit čtenáře v obecné rovině s nejvíce používa-

nými příměsmi pro výrobu betonů.
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