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Článek je zaměřen na využití počítačové tomo-

grafie (jako jedné z metod) pro nedestruktivní 

analyzování třídimenzionální struktury nově vyví-

jené malty vystavené kombinaci nepříznivých 

vlivů. Konkrétně byl kompozit na bázi směsné 

polymercementové matrice, pórovitého a hutné-

ho kameniva vystaven působení prostředí o zvý-

šené koncentraci oxidu uhličitého s  násled-

ným namáháním extrémními teplotami. Vyvíjená 

hmota byla exponována v plynném prostředí po 

dobu 3 a také 5 měsíců s následným teplotním 

šokem až do 1 000 °C. Kromě posouzení tomo-

grafem byly sledovány a  hodnoceny i  vybrané 

fyzikálně-mechanické či chemické charakteris-

tiky včetně mikrostruktury. Nastolené podmínky 

simulovaly kritický scénář, který se může ode-

hrát na reálné konstrukci. Vyvíjený materiál by 

mohl nalézt uplatnění v  dopravním stavitelství 

např. při sanaci ostění tunelů. ❚ The article 

is focused on use of computed tomography (as 

one of methods) for non-destructive analysing 

of three-dimensional structure of a newly 

developed mortar exposed to combined adverse 

effects. This composite based on blended 

polymer-cement matrix, lightweight and dense 

aggregate, was exposed to environment of 

increased concentration of carbon dioxide with 

subsequent stress by extreme temperatures. 

The developed material was exposed to gas 

environment for 3 and also 5 months with 

further thermal shock up to 1 000°C. Except the 

assessment by tomography, selected physical-

mechanical or chemical characteristics including 

microstructure were monitored and evaluated. 

Set-up conditions simulated a  critical scenario 

that could take place on a  real structure. The 

developed material could be applied in transport 

engineering e.g. rehabilitation of tunnel lining.

Trvanlivost patří mezi klíčové vlastnos-

ti stavebních hmot. Při vývoji nových či 

inovaci a optimalizaci složení stávajících 

materiálů je nutné soustředit se na jejich 

chování v různých nepříznivých prostře-

dích. Výsledné vlastnosti a jejich změny 

ovlivňuje řada faktorů. Běžným jevem, 

ke kterému dochází při expozici cemen-

tových hmot klimatickým podmínkám 

exteriéru, je karbonatace. Zjednoduše-

ně lze konstatovat, že při karbonataci 

reaguje Ca(OH)2 obsažený v cemento-

vé matrici s CO2, pocházejícím z atmo-

sféry, za vzniku CaCO3. Komplex reak-

cí probíhajících při karbonataci je však 

mnohem komplikovanější. Během kar-

bonatace totiž dochází v několika fázích 

k různým jevům, což ve svém důsledku 

vede ke zhoršení vlastností výsledného 

kompozitu na bázi cementové matrice. 

Touto problematikou se již zabýva-

lo a stále zabývá mnoho autorů. Odol-

nost betonu vůči karbonataci podrob-

ně popsal Thomas a kol. [1], Kou a kol. 

[2], Faella a kol. [3], Sisomphon a Fran-

ke [4], Matoušek a Drochytka [5]. Zhor-

šení vlastností konstrukčního materiá-

lu vlivem karbonatace by mohlo mít zá-

sadní vliv na jeho chování v různých ex-

trémních situacích, např. při působení 

vysokých teplot při vzniku požáru. Je-

vy, které nastávají při rostoucí teplo-

tě v  kompozitních materiálech na bázi 

cementové matrice (malty, betony atd.) 

jsou taktéž poměrně podrobně defi-

novány v mnoha vědeckých publika-

cích. Byly popsány i  např. vlivy různé-

ho složení hmot na teplotní odolnost, 

což uvádí např. Horszczaruk a kol. [7], 

Wang [8] a Donatello a kol. [6]. Nicmé-

ně je patrné, že za reálných podmí-

nek působí běžně více nepříznivých vli-

vů buď následně za sebou, či v nejhor-

ším případě současně. Synergické pů-

sobení různých činitelů se pak proje-

ví mnohem negativněji na vlastnostech 

a  chování daného materiálu. Působe-

ní vysokých teplot s následným posou-

zením odolnosti vůči karbonataci pre-

zentuje např. Wang a kol. [9]. Autoři to-

hoto článku se zabývají situací, kdy byl 

beton vystaven teplotnímu namáhání 

a následně prostředí o zvýšené koncen-

traci CO2. Zajímavý a neméně podstat-

ný je ovšem i případ, kdy beton či malta 

odolává dlouhodobému působení CO2 

s následným vznikem požáru, což pří-

liš prozkoumáno není. Wang a kol. po-

měrně detailně zkoumá vlastnosti dvou 

typů betonu (typické složení a modifiko-

vané pojivo vysokoteplotním popílkem) 

při působení maximální teploty 550 °C. 

Teploty požáru však mohou dle výzku-

mu, který prezentuje Garlock a kol. [10] 

dosahovat běžně i  1 200  °C, proto je 

v  tomto  článku věnována pozornost 

právě ověření nově vyvíjené malty s ob-

sahem zvýšeného množství alternativ-

ních surovin při synergickém působe-

ní několika nepříznivých prostředí. Kon-

krétně jde o analýzu vlivu karbonatace 

s následným teplotním zatížením až do 

1 000 °C. Pro podrobné studium struk-

turních změn testované hmoty je vyu-

žito rentgenové tomografie (Computed 

Tomography, CT), což není pro tento 

účel příliš rozšířená metoda. Hodnoce-

ním pórovité struktury a trhlin v cemen-

tové pastě vystavené vysokým teplo-

tám se zabývá např. Kim a kol. [11], je-

hož výzkum prokázal, že při teplotách 

nad 900 °C se vytvořila ve zkoumaných 

vzorcích síť trhlin zapříčiňující exploziv-

ní odstřelování. Využití analytické me-

tody CT pro hodnocení struktury sta-

vebních materiálů prezentuje také např. 

Wang a Dai [12]. Tito autoři posuzova-

li pórovitý systém vč. molekulární difuze 

cementových malt.

METODIKA

Při návrhu receptury polymercemento-

vé malty byl zohledněn fakt, že by se ta-

to hmota měla vyznačovat jednak odol-

ností vůči extrémním teplotám a  sou-

časně by měla být i rezistentní vůči kli-

matickým vlivům (působení oxidu uhliči-

tého). Záměrem bylo rovněž aplikování 

co možná nejvyššího množství alter-

nativních surovin, jejichž využívání šet-

ří primární zdroje. Jako pojivo byl pou-

žit portlandský cement (CEM I 42,5 R), 

který byl substituován v množství 35 % 

jemně mletou granulovanou vysoko-

pecní struskou. Pro modifikaci poji-

va byla využita také polymerní přísada, 

konkrétně disperzní prášek kopolyme-

ru vinylacetátu a  etylenu. Pro dosaže-

ní dobré teplotní odolnosti a  součas-

ně pro zajištění dostatečných paramet-

rů byla použita směs hutného a pórovi-

tého kameniva. Směs kameniva sestá-

vala z popílkového agloporitu o velikosti 

zrn 0 až 1 mm a amfibolitu o velikos-

ti zrn 1 až 2  mm. Agloporit byl použit 

s ohledem na jeho schopnost odolávat 

působení zvýšené teploty, což proká-
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zal např. Černý a kol. [13]. Skutečnost, 

že lze s využitím agloporitu dosáhnout 

vysoké pevnosti výsledného kompozi-

tu, prezentuje Černý a  kol. [14] mož-

ností výroby lehkého vysokopevnostní-

ho betonu. Podstatnou složkou malty 

byla také polypropylenová vlákna. Dá-

le byla využita také mikrosilika v dávce 

4 % (z pojiva). Konzistence byla regula-

cí dávky vody upravována tak, aby bylo 

docíleno dobré plastičnosti a přilnavos-

ti čerstvé malty. Důvodem dosažení ta-

kovéto konzistence je možnost aplikace 

malty jako např. správkové hmoty pro 

opravy železobetonových konstrukcí. 

Pórovité kamenivo bylo předem nasy-

ceno vodou. Nasákavost tohoto kame-

niva dosahuje cca 39 až 45 % (dle po-

užité frakce). Míra nasycení z maximál-

ní nasákavosti činila 78 až 90 %. Nelze 

exaktně stanovit, kolik vody se uvolnilo 

během míchání směsí, tj. přesný vodní 

součinitel. Podrobné složení receptury 

analyzované malty je uvedeno v tab. 1. 

Celkem byly vyrobeny tři sady zku-

šebních těles o rozměrech 40  ×  40  ×

160 mm. První sada těles byla testová-

na po 28 dnech zrání, další dvě sady tě-

les byly určeny pro dlouhodobější tes-

tování, tj. po třech a pěti měsících. Pro 

posouzení odolnosti vůči karbonataci 

byly malty uloženy v klimatizační komo-

ře obsahující CO2 o koncentraci 1 % při 

relativní vlhkosti 60 % tak, aby byla ex-

pozice ukončena ve stáří těles tří a pě-

ti měsíců. Pro sledování vlivu extrémní-

ho teplotního namáhání byla všechna 

tělesa exponována při teplotách 22 (re-

ferenční), 400, 600 a 1 000 °C, a to jak 

po 28 dnech, tak po třech a pěti měsí-

cích. Tímto postupem bylo možné vzá-

jemně komparovat vlastnosti a příp. mi-

krostrukturu v různém stáří a při půso-

bení různých expozičních podmínek.

Teplotní zatěžování probíhalo v  elek-

trických pecích s  možností nastavení 

řízeného teplotního režimu. Nárůst byl 

zvolen cca 10  °C/min vždy na danou 

maximální teplotu. Izotermní výdrž by-

la udržována po dobu 90 min. Chlazení 

probíhalo pozvolně v pecích při pokle-

su teploty přibližně 1 °C/min. Pro hod-

nocení vlivu synergického působení ex-

pozičních podmínek byly u všech těles 

stanoveny objemové hmotnosti, změny 

hmotnosti a pevnostních charakteristik 

(pevnost v tlaku a tahu za ohybu) vč. vi-

zuálního hodnocení. Využity byly jak fy-

zikálně-mechanické, tak fyzikálně-che-

mické (XRD – rentgenová difrakční ana-

lýza, DTA – diferenční termická analýza 

a FFT – fenolftaleinový test), resp. mik-

rostrukturní analýzy (SEM – elektronová 

mikroskopie a  CT – počítačový tomo-

graf). SEM a CT byly využity pouze pro 

vybraná zkušební tělesa, jejichž průběh 

vlastností se jeví jako nejpodstatnější 

a zajímavý z hlediska probíhajících dějů 

ve struktuře, resp. mikrostruktuře analy-

zovaných malt.

VÝSLEDKY A JEJ ICH DISKUZE

Z  hlediska testovaných parametrů by-

la nejprve stanovena objemová hmot-

nost a  změny hmotnosti. Vzhledem 

k tomu, že diference mezi maltami růz-

ného stáří a  uložení byly zanedbatel-

né, není zde graf uveden. Souhrnně lze 

s ohledem na změnu hmotnosti konsta-

tovat, že expozicí při 1 000 °C docháze-

lo k průměrnému poklesu do 10 %, při-

čemž teplotně neexponovaná malta vy-

kazovala po 28 dnech 1 770 kg.m-3, po 

3 měsících 1 810 kg.m-3 a po 5 měsí-

cích 1 840 kg.m-3.

Další hodnocenou charakteristikou by-

la pevnost v tlaku (obr. 1). Jak je patrné, 

tlaková pevnost se s  rostoucím stářím 

malty zvyšuje. Průměrné hodnoty pev-

nosti byly stanoveny v  rozmezí cca 45 

až 48 N.mm-2 (bez teplotní expozice). 

Nepatrný nárůst pevnosti v tlaku se pro-

jevil po pětiměsíční expozici v prostředí 

o zvýšené koncentraci CO2. Jednalo se 

však pouze o  změny v  minimální mí-

ře. Při průběhu karbonatace jsou zdro-

jem krystalů kalcitu prekurzory Ca(OH)2 

(portlandit ve zhydratované matrici) 

a CO2 (z agresivního prostředí). Pro po-

čáteční fázi karbonatace vlivem půso-

bení CO2 je u cementových kompozitů 

charakteristický nárůst pevností. Zlep-

šování fyzikálně-mechanických vlast-

ností je způsobeno postupným zapl-

ňováním pórů vzniklými produkty. Pro-

blém nastává následně, až poté co do-

jde k zaplnění pórů a rekrystalizaci uh-

ličitanových novotvarů. Tehdy začíná 

postupné narušování struktury vyvola-

né krystalizačními tlaky. Vzhledem k to-

mu, že testovaná malta obsahuje póro-

vité kamenivo, by však mohl být nega-

tivní projev případně vzniklých expanz-

ních tlaků vlivem tvorby kalcitu do určité 

míry eliminován. S ohledem na dosaže-

né pevnosti v tlaku lze usuzovat na vel-

mi mírný až zanedbatelný vliv karbo-

natace a  to pouze pro stáří pět měsí-

ců. Podstatná je také skutečnost, že 

karbonatací mohly být zasaženy spí-

še pouze povrchové partie, což by pro 

exaktní posouzení ovlivnění mechanic-

kých vlastností tímto jevem vyžado-

valo využití např. metod pro stanove-

ní tvrdosti povrchu. Hloubka karbona-

tace byla fenolftaleinovým testem hod-

nocena až v  následující fázi výzkumu 

(obr. 5). Trend mírného zvyšování tlaku 

vlivem stáří a příp. karbonatace je patr-

ný pouze po teplotní expozici malty do 

400  °C. Uvedené skutečnosti nazna-

čují, a tedy potvrzují, že testovaná mal-

ta by se mohla nacházet (pokud se na-

chází) ve velmi raném stadiu karbona-

tace. Během tohoto stadia ještě nelze 

zaznamenat chemické, resp. mineralo-

gické změny ve výrazné míře. Jemno-

zrnný aragonit se rozkládá cca od tep-

loty 700 °C a hrubozrnný vaterit až od 

přibližně 800 °C. Pokud by byl tedy kal-

cit obsažen ve zvýšeném množství, ros-

toucí trend pevnosti zkarbonatované 

malty by byl s  největší pravděpodob-

ností zachován, a to i příp. u malty ex-

ponované až do teploty cca 700 °C (při 

této teplotě se již začíná aragonit roz-

kládat). Zde by však také mohl hrát ne-

zanedbatelnou roli vliv dekompozice 

i ostatních hydratačních produktů si-

likátové matrice, jako např. hojně ob-

sažený portlandit a CSH fáze s amorf-

ní strukturou. 

Expoziční teplota 400 °C měla na pev-

nost v tlaku téměř zanedbatelný vliv, tj. 

pokles do cca 10  %. Znatelnější dife-

rence byly patrné až od zatížení tep-

lotou 600  °C, kdy se poklesy tlakové 

pevnosti pohybovaly v intervalu 21,5 až 

32,2 %. Expoziční teplota 1 000 °C se 

již projevila na pevnosti v  tlaku ve vět-

ším měřítku. Dosažené hodnoty nazna-

čují mírné zlepšování teplotní odolnos-

ti s  rostoucím stářím malty. Jedná se 

však o diference v  řádu několika pro-

cent. Byl identifikován mírně negativní 

vliv CO2 o zvýšené koncentraci po pěti-

měsíčním uložení, kdy si referenční mal-

ta po teplotním namáhání 1 000 °C za-

chovala 35,6 % pevnosti v tlaku a malta 

exponovaná CO2 vykazovala reziduál-

ní tlakovou pevnost 30,1 %. Vzhledem 

Tab. 1 Složení testované receptury pro 

kombinované působení oxidu uhličitého 

a vysokých teplot ❚ Tab. 1 Composition of 

tested mixture for combined effect of carbon 

dioxide and high temperatures

Složka
Množství 

[kg.m-3]

cement – CEM I 42,5 R 423

jemně mleta granulovaná vysokopecní 

struska
205

kopolymer vinylacetátu a etylenu 20

mikrosilika 26

agloporit 0-1 mm 621

amfibolit 1-2 mm 497

polypropylenová vlákna 1,2

voda 154
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k tomu, že průběh teplotní odolnosti je 

v případě jednotlivých expozičních tep-

lot variabilní, nelze exaktně a s  jistotou 

na základě pevnosti v  tlaku konstato-

vat, že se jednalo o  negativní vliv vý-

hradně způsobený karbonatací.

Ohybové pevnosti malty (obr. 2) se 

v porovnání s pevností v tlaku vyznačo-

valy již odlišným trendem. Po pěti mě-

sících byl zaznamenán úbytek pevnos-

ti v méně výrazné míře. Malty v prostře-

dí bez zvýšené teploty vykazovaly pev-

nosti v  tahu za ohybu v  intervalu 6,2 

až 7,3  N.mm-2. Mírný nárůst pevnos-

ti v tlaku vlivem expozice v prostředí se 

zvýšenou koncentrací CO2 byl zazna-

menán pouze v případě malty vystave-

né tomuto negativnímu vlivu po dobu tří 

měsíců. Při expozici ve zmíněném pro-

středí po dobu pěti měsíců se však ten-

to rostoucí trend neprojevil. Na zákla-

dě průběhů pevnosti v  tahu za ohybu 

včetně vlivu teplotního namáhání ne-

lze jednoznačně usuzovat na negativ-

ní vliv karbonatace, a to jak na sledo-

vanou pevnostní charakteristiku, tak 

na teplotní odolnost. Lze pouze kon-

statovat, že výsledky poukazují na do-

sažení velmi dobré teplotní odolnos-

ti. Zbytková pevnost v  tahu za ohybu 

po teplotním namáhání 1 000 °C dosa-

huje v  případě malty vystavené půso-

bení CO2 po pěti měsících 2,6 N.mm-2 

(přibližně 38 % referenční hodnoty ohy-

bové pevnosti).

Malty byly hodnoceny také vizuálně, 

na obrázcích jsou zachycena repre-

zentativní zkušební tělesa ve stáří pě-

ti měsíců po uložení v prostředí o zvý-

šené koncentraci CO2 a i s následným 

působením extrémní teploty 1 000°C 

(obr. 3 a 4). Jedná se o tělesa po pro-

vedení zkoušky pevnosti v tahu za ohy-

bu. Jak je patrné z  pořízených sním-

ků, na lomových plochách nejsou patr-

né prakticky žádné poruchy. Lze pouze 

zaznamenat výraznější změnu odstínu 

zejména polymercementové matrice. 

Při vizuál ním pozorování trhliny identi-

fikovány nebyly. Struktura hmoty se je-

ví kompaktní, a to jak na povrchových 

partiích, tak na lomové ploše reprezen-

tující vnitřní strukturu.

Hloubka karbonatace neboli přesněji 

změna pH malty, což s průběhem kar-

bonatace souvisí, byla stanovena fe-

nolftaleinovým testem. Pokles pH pod 

hodnotu 9,5, což fenolftaleinový test 

prokazuje, je charakteristický pro III. 

a  IV.  etapu karbonatace, kdy již do-

chází ke zhoršování parametrů dané-

ho kompozitu s  matricí na cemento-

vé bázi. Fenolftalein byl aplikován pou-

ze na lomové plochy zkušebních těles 

teplotně neexponovaných, a to ve stáří 

tři a pět měsíců. Reprezentativní tělesa 

jsou zachycena na snímcích na obr. 5. 

Průměrná hodnota hloubky karbonata-

ce se pohybovala ve stáří tři měsíce na 

úrovni 0,8 mm a v případě hmot o stá-

ří pět měsíců pak kolem 2,9  mm. Je 
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Obr. 1 Porovnání pevnosti v tlaku a jejích 

změn ❚ Fig. 1 Compressive strength and 

its changes comparison

Obr. 2 Porovnání pevnosti v tahu za ohybu 

a jejích změn ❚ Fig. 2 Bending tensile 

strength and its changes comparison

Obr. 3 Vzorek malty exponované v prostředí 

se zvýšenou koncentrací CO2 po pěti měsících 

bez teplotního namáhání (v grafech výše 

„5m-C”): a) povrch, b) detail lomové plochy 

❚ Fig. 3 Sample of mortar exposed to 

environment with increased concentration 

of CO2 after 5 months without thermal stress 

(in graphs marked as “5m-C”): a) surface, 

b) detail of fracture area

Obr. 4 Vzorek malty exponované v prostředí 

se zvýšenou koncentrací CO2 po pěti měsících 

s následným namáháním teplotní expozicí 

1 000 °C (v grafech výše „5m-C”): a) povrch, 

b) detail lomové plochy ❚ Fig. 4 Sample of 

mortar exposed to environment with increased 

concentration of CO2 after 5 months and 

subsequent exposition to 1 000 °C (in graphs 

marked as “5m-C”): a) surface, b) detail of 

fracture area
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však nutné brát v potaz, že testovaná 

malta obsahovala pórovité kamenivo – 

agloporit – a to o velikosti zrn v rozme-

zí 0 až 1 mm. Tato skutečnost má zá-

sadní vliv na pórovitou strukturu finální-

ho kompozitního materiálu, a tím i na di-

fuzní vlastnosti kompozitního systému, 

což ve svém důsledku značně přispí-

vá ke schopnosti lépe absorbovat růz-

né plynné sloučeniny, mimo jiné i CO2.

Struktura analyzované malty byla po-

souzena detailně pomocí CT. Ze sním-

ků na obr. 6 a 8 je patrné, že struktu-

ra je poměrně kompaktní, kamenivo 

i  pórovitý systém rovnoměrně rozlože-

ny a matrice je bez výraznějších poruch 

či defektů. Na tělesech bez expozi-

ce v nepříznivém prostředí obsahujícím 

CO2 včetně teplotního namáhání neby-

ly identifikovány prakticky žádné poru-

chy, a to i  při detailnějším zkoumání. 

Dále jsou uvedeny pouze vybrané sním-

ky malty testované po třech a pěti mě-

sících, které zachycují strukturu zasaže-

nou synergickým působením CO2 a ex-

trémních teplot (obr. 7 a 9). Jak je patr-

né, na tělesech byly po třech měsících 

zaznamenány trhliny o šířce v řádu μm, 

a to velmi ojediněle.

Trhliny vzniklé po teplotní expozici 

u malty exponované po dobu tří měsí-

ců v prostředí obsahující CO2 se tvoři-

ly jak v matrici, tak v kamenivu (zejmé-

na hutném). Při detailnějším pozorování 

výstupů z CT bylo zjištěno, že identifiko-

Obr. 5 Lomová plocha zkarbonatované malty: 

a) tři měsíce, b) pět měsíců bez vysokoteplotní 

expozice ❚ Fig. 5 Fracture area of 

carbonated mortar: a) 3 months, b) 5 months 

without high temperature exposition

Obr. 6 CT snímek malty exponované 

po dobu tří měsíců v prostředí o zvýšené 

koncentraci CO2 (v grafech značeno 

„3m-C”) bez následného teplotního namáhání: 

a) řez, b) detail ❚ Fig. 6 CT picture of 

mortar exposed to environment of increased 

CO2 concentration (in graphs marked as 

“3m-C”) without subsequent thermal stress for 

3 months: a) cross section, b) detail

Obr. 7 CT snímek malty exponované po dobu 

3 měsíců v prostředí o zvýšené koncentraci 

CO2 (v grafech značeno „3m-C”) s následným 

namáháním teplotou 1 000 °C: a) řez, 

b,c,d) detail ❚ Fig. 7 CT picture of mortar 

exposed to environment of increased CO2 

concentration (in graphs marked as “3m-C”) 

with subsequent thermal stress 1 000 °C for 

3 months: a) cross section, b,c,d) detail

Obr. 8 CT snímek malty exponované 

po dobu pěti měsíců v prostředí o zvýšené 

koncentraci CO2 (v grafech značeno 

„5m-C”) bez následného teplotního namáhání: 

a) řez, b) detail ❚ Fig. 8 CT picture of 

mortar exposed to environment of increased 

CO2 concentration (in graphs marked as 

“5m-C”) without subsequent thermal stress for 

5 months: a) cross section, b) detail
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vané trhliny se vyznačovaly šířkou v řá-

du μm (obr. 7b).

Při detailním pohledu na příčný řez 

(obr. 7c a 7d) je patrné, že se vlivem tep-

lotního namáhání a působení CO2 tvořily 

trhliny odlišného charakteru a délky. By-

ly zaznamenány jednak trhliny zasahující 

pouze matrici, které byly nepravidelného 

průběhu, jednak bylo možné zpozorovat 

trhliny, které měly počátek v pórech, při-

čemž byly směrem od těchto pórů ori-

entovány paprskovitě (obr. 7d) a nako-

nec se jednalo o trhliny, jež svým prů-

během kopírovaly okraje zrn hutného 

kameniva, kdy takto orientované trhliny 

probíhaly kontinuálně i kolem více zrn 

kameniva současně a zasahovaly také 

k okraji pórů (obr. 7d).

V  případě delší expozice v  prostředí 

o zvýšené koncentraci CO2 bez na má-

hání extrémními teplotami nebyly za-

znamenány prakticky žádné trhliny či ji-

né poruchy, a to ani v okrajových par-

tiích, kde byla fenolftaleinovým testem 

prokázána změna pH související s kar-

bonatací (obr. 8).

Snímky na obr. 9 zachycují strukturu 

malty po pětiměsíčním synergickém pů-

sobení CO2 a extrémních teplot. V tom-

to případě bylo zaznamenáno mír-

ně vyšší množství poruch projevujících 

se vznikem trhlin. Opět však docháze-

lo pouze k  jejich minimálnímu výskytu. 

Dle výskytu byly zaznamenány převáž-

ně dva typy trhlin, a to trhliny tvořící se 

v oblasti pórů a dále trhliny v kontaktní 

zóně kameniva a matrice. Podstatné je, 

že se jednalo o kontaktní zónu hutného 

kameniva (amfibolitu). Velmi ojediněle 

byly identifikovány trhliny procházející 

matricí a pórovitým kamenivem (obr. 9b 

a 9f). V případě všech identifikovaných 

trhlin na tělesech ve stáří pěti měsíců 

byla opět zaznamenána šířka těchto 

trhlin pouze v řádech μm. 

 Ve struktuře byly místy patrné také 

trhliny probíhající kontinuálně na roz-

hranní matrice a  hutného kameniva 

s návazností průběhu pórovitým kame-

nivem (obr. 9d).

Ve struktuře testované malty bylo 

možné místy evidovat zřetelně i  větší 

zrna pórovitého kameniva (aglopori-

tu), kdy bylo možné zpozorovat i drob-

Obr. 9 CT snímek malty exponované 

po dobu pěti měsíců v prostředí o zvýšené 

koncentraci CO2 (v grafech značeno „5m-C”) 

s následným namáháním teplotou 1 000 °C: 

a,e) řez, b,c,d,f,g,h,i,j) detail ❚ 
Fig. 9 CT picture of mortar exposed to 

environment of increased CO2 concentration 

(in graphs marked as “5m-C”) with subsequent 

thermal stress 1 000 °C for 5 months: 

a,e) cross section, b,c,d,f,g,h,i,j) detail

9a 9b

9c

9e

9g

9d

9f

9h

9i 9j



6 4 B E T O N  •  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  ❚ 6 / 2 0 1 7

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

né trhliny nacházející se v oblasti tohoto 

kameniva (obr. 9i).

S  ohledem na komplexní posouze-

ní analyzované hmoty byly provedeny 

i další fyzikálně-chemické analýzy, kon-

krétně DTA a XRD, kterými byl kvanti-

tativně a kvalitativně posouzen průběh 

karbonatace. Pro tyto analýzy byly ode-

brány vzorky jednak povrchových partií 

malty a jednak i z jádra zkušebního těle-

sa. Výsledky DTA (odebrané z jádra tě-

les) poukazují na skutečnost, že došlo 

k mírnému zvýšení obsahu kalcitu (pře-

vážně ve formě aragonitu) v případě ex-

pozice malt prostředí o zvýšené kon-

centraci CO2, což potvrdila i mírně zvý-

šená intenzita píků (XRD) kalcitu u vzor-

ků exponovaných v komoře s obsahem 

CO2. Výše uvedené tvrzení je však plat-

né jen pro stáří malty pět měsíců a ná-

růst množství kalcitu byl stanoven pou-

ze ve stopovém množství. Za domi-

nantní složku matrice testované malty 

lze označit CSH gely, což se projevilo 

zejména na výstupech XRD. V případě 

vzorků odebraných z povrchových par-

tií byl analýzami zaznamenán i  vaterit 

a vyšší intenzita píků kalcitu.

Pomocí elektronového mikroskopu 

bylo umožněno detailně prozkoumat 

mikrostrukturu testované malty. Pozor-

nost byla zaměřena na posouzení sy-

nergického působení plynného CO2 

o  zvýšené koncentraci a  extrémních 

teplot do 1 000 °C. Při hodnocení mik-

rostruktury byl hodnocen stupeň naru-

šení matrice, příp. kontaktní zóny mat-

rice a kameniva. Vybrané snímky SEM 

malty (vzorky odebrané z jádra zkušeb-

ních těles) ve stáří pěti měsíců jsou uve-

deny na obr. 10 a 11. 

Na snímcích SEM (obr. 10a) je zřetel-

ně pozorovatelná typická struktura jak 

matrice, tak pórovitého kameniva včet-

ně jejich kontaktní zóny, kdy se jedna-

lo o maltu tepelně neexponovanou. Jak 

je patrné, matrice se jeví jako kompakt-

ní s  dokonalou návazností na povrch 

Obr. 10a,b SEM snímek malty exponované 

v prostředí o zvýšené koncentraci CO2 po 

pěti měsících ❚ Fig. 10a,b SEM picture of 

mortar exposed to increased concentration of 

CO2 after 5 months

Obr. 11a,b SEM snímek malty exponované 

v prostředí o zvýšené koncentraci CO2 

po pěti měsících s následnou expozicí při 

1 000 °C ❚ Fig. 11a,b SEM picture of 

mortar exposed to increased concentration of 

CO2 after 5 months and subsequent exposition 

to 1 000 °C
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kameniva (agloporitu). Dále byl identifi-

kován karbonátový komplex (obr. 10b). 

Produkty karbonatace však byly v  mi-

krostruktuře malt nalezeny velmi oje-

diněle.

Mikroskopem byla analyzována i dlou-

hodobě exponovaná malta s  násled-

ným extrémním teplotním zatížením 

(obr.  11a), přičemž na tomto snímku 

je zachycena typická reprezentativ-

ní struktura testované malty po pěti-

měsíční expozici v  komoře obsahují-

cí CO2 s  následným teplotním šokem 

1 000  °C. Lze zpozorovat degradova-

nou matrici, což je způsobeno extrém-

ní teplotou, a s tím souvisejícím rozkla-

dem zejména hydratačních produktů 

(portlandit, CSH gely atd.) včetně pří-

padných produktů karbonatace, tj. uh-

ličitých sloučenin (aragonit, karbonáto-

vý komplex aj.). I přes extrémní namá-

hání kombinací nepříznivých vlivů je pa-

trné velmi dobré spolupůsobení póro-

vitého kameniva (agloporitu) s  matricí 

(obr.  11b). Lze rovněž konstatovat, že 

pomocí SEM nebylo identifikováno větší 

množství trhlin, což koresponduje s vý-

stupy CT.

ZÁVĚR

S  přihlédnutím k dosaženým výsled-

kům a nabytým zjištěním lze konstato-

vat, že využitím vyššího množství alter-

nativních surovinových zdrojů lze vyro-

bit polymercementový kompozit znač-

ně odolný vůči synergickému působení 

nepříznivých vlivů. Je možné usuzovat 

na velmi příznivé spolupůsobení popíl-

kového agloporitu v  polymercemento-

vé matrici. Dále je evidentní, že vliv pů-

sobení prostředí o  zvýšené koncent-

raci CO2 po dobu pěti měsíců nemá 

téměř žádný vliv na teplotní odolnost 

zkoumané polymercementové malty. 

Vhodným složením polymercemeto-

vých kompozitů lze výrazně regulovat 

jejich výsledné (požadované) vlastnosti.

Podstatným zjištěním je skutečnost, 

že lokalita výskytu trhlin identifikova-

ných pomocí počítačové tomografie 

nekorespondovala s  prokázanou ob-

lastí karbonatace, kdy případné ojedi-

nělé trhliny vznikaly rovnoměrně v  ce-

lé struktuře zkušebních těles malt, při-

čemž karbonatace výrazněji probíha-

la pouze do vzdálenosti 3 mm od po-

vrchu těles. Lze se proto domnívat, že 

příčinou vzniku trhlin je primárně půso-

bení extrémních teplot a vliv karbonata-

ce je s ohledem na identifikované poru-

chy téměř zanedbatelný.

Počítačová tomografie se pro hodno-

cení struktury kompozitní hmoty zasa-

žené variací nepříznivých prostředí uká-

zala jako velmi účinná a efektivní, ne-

boť pomocí této techniky bylo možné 

jednoznačně nedestruktivně prokázat 

vznik případných poruch, jejich čet-

nost, charakter, lokalitu a koncentraci 

výskytu včetně ostatních podstatných 

faktorů vedoucích k  objasnění chová-

ní konkrétní hmoty za daných působí-

cích podmínek. Pomocí počítačové to-

mografie lze rovněž posoudit trojroz-

měrnou strukturu dané hmoty z hledis-

ka rozložení jednotlivých složek, jejich 

návaznost, homogenitu, příp. anomá-

lie atd. Při vývoji nových progresivních 

hmot, příp. modifikace stávajících ma-

teriálů alternativními surovinami před-

stavuje CT zcela nepochybně moder-

ní analytickou techniku, která má za-

jisté své nezastupitelné místo a uplat-

ní se jako klíčová pro doplnění výstu-

pů z běžně používaných analýz, jako je 

v tomto případě XRD, DTA, SEM a fe-

nolftaleinový test včetně stanovení zá-

kladních fyzikálně-mechanických cha-

rakteristik (objemová hmotnost, pev-

nost atd.). 

Z  hlediska navazujícího výzkumu se 

jako velmi zajímavé jeví testování vyvíje-

né polymercementové malty v nepřízni-

vém prostředí (obsahujícím CO2) v řádu 

několika let a také i výrazněji akcelero-

vaným testem, např. s nastolením pod-

mínek intenzívnější cirkulace CO2 pří-

mo skrz testovaný kompozit (zvýšením 

tlaku plynu apod.) se současným zvý-

šením koncentrace agresivního média.

Tento příspěvek vznikl za finanční podpory 

projektu GA ČR 15-07657S s názvem Studium 

kinetiky dějů probíhajících v kompozitním 

systému při extrémních teplotách a vystavených 

agresivnímu prostředí. Článek byl dále vytvořen 

v rámci řešení projektu č. FAST-S-17-3874 

s názvem Unikátní analytické metody pro 

posouzení souvislosti vlastností a struktury 

stavebních hmot na bázi surovin z alternativních 

zdrojů.
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