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Vliv různých složek na hydratační teplo směsných cementů 
Ing. Vladimír Těhník, RNDr. Theodor Staněk, Ing. Radovan Nečas,  

Ing. Dana Kubátová, Ph.D., VUSTAH Brno 

 
Úvod 
 
V současné době je stále větší pozornost věnována směsným cementům. ČSN EN 
197-1 v části 1 – „Cementy pro obecné použití“ dělí cementy do pěti základních 

druhů a ke všem legalizuje dávkování tzv. doplňující složky v množství 0 – 5%. Jako 

doplňující složky mohou být použita plniva, tj. neaktivní složky, jako např. jiný druh 

strusky než vysokopecní granulovaná struska, dále úlet z rotační pece, mletá 

surovina, případně surovinová moučka nebo jedna či více látek povolených normou 
k použití jako hlavní složka, pokud ovšem není již jako hlavní složka v daném druhu 

cementu použita. 

 

ČSN EN 197-1 definuje pro celkem 27 jmenovitých druhů cementů dávkování jedné 

nebo více hlavních složek. Definice každého cementu zahrnuje poměry složek, 
jejichž kombinací je možno vyrobit určitou skupinu cementů v rozsahu šesti 

pevnostních tříd. Zahrnuje rovněž požadavky na složky, které je povoleno používat. 

Jsou povoleny vedle portlandského slínku především vysokopecní granulovaná 

struska, křemičitý úlet, přírodní a průmyslový pucolán, křemičitý a vápenatý popílek, 
kalcinovaná břidlice a vápenec. Pro jednotlivé druhy cementů povoluje uvedená 

norma rozpětí dávkovaného množství jednotlivých složek. V praxi je ovšem toto 

množství závislé na kvalitě slínku, jemnosti mletí cementu, případně na zvláštním 

požadavku odběratele tak, aby byly splněny podmínky pro zařazení cementu do 

určité třídy. 
 

Používání směsných cementů sleduje následující hlavní aspekty. Je to především 

výroba cementů s upravenými vlastnostmi, dále úspora paliva snížením spotřeby 

slínku, snížení emisí CO2 a posléze snížení nákladů na výrobu 1 t cementu. 

 
Nároky zákazníků již nestačí uspokojovat požadavky shrnuté v EN 197-1, v našem 

případě ČSN EN 197-1. Dochází ke stále více specializovaným požadavkům na 

cementy pro specifické aplikace. Cementářský průmysl se snaží pokrývat tyto 

požadavky zákazníků a vyvíjí speciální cementy. Mnohdy však dochází při zavádění 
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cementů s několika základními složkami ke střetu dvou protikladných priorit ve 

výrobě cementu, a to používání druhotných surovin a energetických zdrojů a na 

jedné straně a rostoucích požadavků odběratelů na specifické vlastnosti cementů na 

straně druhé. Značný vzrůst požadavků na vlastnosti cementu je patrný u cementů 

vyšších pevnostních tříd zejména v prefabrikaci a inženýrských stavbách. Kromě 
nároků na vysoké pevnosti kladou odběratelé důraz na další vlastnosti jako 

zpracovatelnost, konzistence a trvanlivost. Pro výrobky z betonu je požadována 

vysoká pevnost a rychlé tvrdnutí, případně nízký sklon ke krvácení. Oblast 

prefabrikace klade velký důraz na rychlé tvrdnutí, které umožní brzké odstranění 

formy a případné zavedení předpětí. Dalším požadavkem na kvalitu cementu je 
trvanlivost ovlivněná karbonatací a difuzí chloridů. Zde pravděpodobně výběr 

cementu bude záviset nejen na pevnostní třídě, ale v první řadě na dobré spojitosti 

granulometrických křivek a rozdělení velikosti částic k jemným zrnitostem. Z hlediska 

požadavků na různé typy cementů je možno pozorovat snížení poptávky na cementy 
CEM I, s výjimkou pevnostní třídy 52,5 a stoupající zájem o cementy CEM II, které 

obsahují ještě další složky. U pevnostních tříd CEM I 42,5 a CEM I 32,5 došlo 

k výraznému poklesu výroby a byly nahrazeny cementy CEM II [1]. Z vícesložkových 

cementů je ve světě nejvíce požadován a vyráběn vápencový cement a cement 

s vysokopecní struskou. Popílkové a pucolánové cementy jsou zastoupeny 
podstatně méně. Kromě ekonomických a ekologických předností směsných cementů, 

daných úsporou energeticky náročného slínku, se tyto cementy vyznačují též 

některými dalšími příznivými vlastnostmi, jako je např. nižší hydratační teplo. 

 
Hydratační teplo cementu 
 
Hydratační teplo je energie, která se uvolňuje při reakci složek cementu s vodou. 

Vlastní vývoj hydratačního tepla cementu lze rozdělit do tří časových úseků: v prvním 

období bezprostředně po smíchání cementu s vodou dochází k rozpouštění 

slínkových minerálů a síranu vápenatého a rychlé tvorbě tenké vrstvy hydratačních 

produktů na povrchu reagujících částic. Při tomto pochodu se uvolní malá část 
z celkového hydratačního tepla. Ve druhém období se hydratace se výrazně zpomalí. 

Cementová kaše zůstává stále plastická, po chvíli se naruší vrstva hydratačních 

produktů, čímž se hydratace zrychlí a zvětší se i rychlost uvolňování hydratačního 

tepla. Vytváří se pevná struktura, kaše tuhne a tvrdne. Ve třetím období se reakce 
slínkových minerálů s vodou postupně zpomaluje a zmenšuje se tím i rychlost vývinu 

hydratačního tepla. 
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Nízké hydratační teplo cementu je důležitým požadavkem pro betony pro masivní 

stavby. Na tuto vlastnost cementu byla zaměřena pozornost v evropské i naší 

normalizaci. Na normu ČSN EN 197-1 Cement – Část 1 „Složení, specifikace a 

kritéria shody cementů pro obecné použití“ navázal dodatek A1 k ČSN EN 197-1 
„Cement s nízkým hydratačním teplem“. Podle tohoto dodatku lze pod tento pojem 

zahrnout kterýkoliv z 27 cementů uváděných v ČSN EN 197-1, jehož hydratační teplo 

po 7 dnech bude nižší než 270 J/g. Problematiku hydratačních tepel dále řeší dvě 

samostatné evropské normy pro vysokopecní cement s nízkou počáteční pevností 

s hydratačním teplem nejvýše 270 J/g a dále pro speciální cementy s velmi nízkým 
hydratačním teplem nejvýše 220 J/g. 

 
Metody měření hydratačního tepla 
 
Pro měření hydratačního tepla je možno používat dva zásadně odlišné postupy, a to 

nepřímou metodu pomocí stanovení rozpouštěcích tepel cementu a dále přímé 

měření množství tepla uvolněného při hydrataci cementové kaše. 

 
Metoda rozpouštěcích tepel dle ČSN EN 196-8 „Stanovení hydratačního tepla – 

metoda rozpouštěcí“ je výhodná pro stanovení hydratačního tepla za dlouhé období, 

neumožňuje však přesně stanovit průběh vývoje hydratačního tepla v krátkém 

počátečním období. Principem této metody je kalorimetrické stanovení množství 

tepla, které se uvolní při rozpouštění cementu ve směsi kyseliny dusičné a 

fluorovodíkové. Rozpouštěcí teplo se stanoví jednak u vzorku nehydratovaného, 
jednak u vzorku hydratovaného po požadované době hydratace. Hydratační teplo pro 

příslušnou dobu se zjistí z rozdílu obou rozpouštěcích tepel. 

 
Metoda kalorimetrická podle ČSN EN 196-9 „Stanovení hydratačního tepla – 

Semiadiabatická metoda“ je známá jako Langavantova metoda. Umožňuje průběžné 
měření hydratačního tepla v průběhu několika prvních dní. Principem je sledování 

teplotní změny suspenze cementu (nebo jiné maltoviny) v závislosti na čase. Na 

základě kalibrace kalorimetru lze z teplotního průběhu vypočítat hydratační teplo. 

 
Na podobném principu pracuje "Semiadiabatický kalorimetr" používaný na VUSTAH. 

Kalorimetr může pracovat v různých režimech (adiabatický – nedochází k výměně 
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tepla s okolím, kvaziadiabatický – teplota pláště kalorimetru a vzorku je shodná, 

izoperibolický – konstantní teplota pláště). Z teplotního průběhu se odečte maximální 

teplota hydratace Tmax v oC a dále čas hydratačního vrcholu tmax. v hod. 

 
Metoda měření diferenčním kalorimetrem doplňuje výše popsané normové 

metody a umožňuje postihnout tepelné jevy, ke kterým dochází bezprostředně po 

rozmíchání cementu s vodou v prvních sekundách až do doby cca několik hodin. 

Zvýšení teploty je způsobeno rozpouštěním slínkových minerálů a regulátoru tuhnutí, 

jejich vzájemnou reakcí za vzniku hydratačních produktů (např. ettringitu). Na 

teplotních změnách se může též podílet přeměna hemihydrátu síranu vápenatého na 
dihydrát, což umožňuje postihnout některé anomálie cementu, např. přítomnost 

sádrovce částečně rozloženého na bassanit při příliš vysoké teplotě mletí cementu a 

s tím související poruchy při tuhnutí cementu. 

 

Experimentální část 
 

Pro laboratorní přípravu vzorků jsme vybrali jeden druh jednorázově odebraného 

cementu CEM I 42,5R z běžné dodávky cementárny a vybrané jednotlivé složky. 

Všechny složky byly vysušeny v laboratorní sušárně při 110oC. Byly připraveny 
vzorky směsných cementů homogenizací 25 % předemleté složky a 75% cementu. 

Pro porovnání byl zkoušen též výchozí „čistý“ cement. Na vzorcích bylo stanoveno 

hydratační teplo rozpouštěcí metodou po 2, 7, 28, a 90 dnech podle ČSN EN 196-8. 

Dále bylo provedeno měření na semiadiabatickém kalorimetru v izoperibolickém 

režimu při konstantní teplotě pláště 35 oC po dobu 24 hodin. Zkoušky cementu byly 
doplněny měřením na diferenčním kalorimetru DIK 04 po dobu 24 hodin hydratace. 

Dále byly na vzorcích provedeny běžné zkoušky pevnosti, tuhnutí a normální hustoty 

podle ČSN EN 196. 
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Výsledky měření hydratačního tepla vzorků cementů rozpouštěcí metodou 
 

Hydratační teplo 
(po x dnech) [kJ/kg]  

Druh složky 
2 dny 7 dní 28 dní 90 dní 

1Cement bez přísad 
přísad 

286 362 427 527 
2 Popílek 269 276 297 297 
3 Fluidní popílek 92 290 339 339 
4 Struska gran. 179 233 402 402 
5 Struska slév. 46 159 479 279 
6 Spongilit 164 241 395 395 
7 Zeolit 269 359 394 394 
8 Křemičitý úlet 346 439 515 515 
9 Křemelina S 124 259 275 293 

 
 
Graf č. 1 – Vývoj hydratačního tepla ve vybraných vzorcích směsného cementu s náhradou 

25% cementu netradiční surovinou, měřeno rozpouštěcí metodou. 
 
 
Měření hydratačních charakteristik cementů semiadiabatickým kalorimetrem 
 

Druh složky tmax 
[hod] 

Tmax 
[°C] 

1 Cement bez přísad 7,63 55,48 
2 Popílek 7,73 52,09 
3 Fluidní popílek 6,97 60,35 
4 Struska gran. 
sokopecní struska 

7,80 53,17 
5 Struska slév. 19,40 40,80 
6 Spongilit 6,70 52,75 
7 Zeolit 6,10 45,17 
8 Křemičitý úlet 7,67 51,47 
9 Křemelina S 6,00 52,75 
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Graf č. 2 – Průběh hydratace vybraných vzorků směsných cementů s náhradou 25% 

cementu netradiční surovinou, měřeno na semiadiabatickém kalorimetru 
 
Výsledky měření diferenčním kalorimetrem 

 

Druh složky tmax 
[hod:min] 

∆Tmax 
[°C] 

1 Cement bez přísad 7:20 0,875 
2 Popílek 7:00 0,775 
3 Fluidní popílek 7:30 1,100 
4 Struska gran. 7:20 1,050 
5 Struska slév. 13:00 0,350 
6 Spongilit 6:20 0,650 
7 Zeolit 5:20 1,300 
8 Křemičitý úlet 7:00 0,375 
9 Křemelina S 7:30 0,375 
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Graf č. 3 – Průběh hydratace vybraných vzorků směsných cementů s náhradou 25% 
cementu netradiční surovinou, měřeno na diferenčním kalorimetru DIK 04  

 
 
 

Výsledky stanovení pevností v tlaku (MPa) a normální hustoty (%) 
 

Druh složky 2 
dny 

7 
dní 

28 
dní 

56 
dní 

90 
dní 

normální 
hustota 

1 Cement bez přísad 28,0 45,2 55,6 57,7 58,3 27 
2 Popílek 22,5 37,6 52,8 57,6 63,0 31 
3 Fluidní popílek 22,3 42,4 57,2 62,4 66,4 29 
4 Struska gran. 18,9 32,8 45,8 51,8 56,9 27 
5 Struska slév. 18,4 29,1 44,0 50,5 52,1 27 
6 Spongilit 16,4 32,6 45,7 54,2 56,0 30 
7 Zeolit 16,5 34,7 62,8 67,7 69,3 37 
8 Křemičitý úlet 14,0 28,0 47,5 68,5 68,5 60 
9 Křemelina S 18,1 30,3 44,4 48,3 51,3 38 

 

 
Graf č. 4) Stanovení pevností v tlaku u vybraných vzorků směsných cementů s náhradou 25% cementu 

netradiční surovinou 
 
 
Dále uvádíme výsledky měření hydratačního tepla rozpouštěcí metodou tří typů 
cementů z jedné cementárny v odstupu 4 let. Z výsledků je zřejmá závislost obsahu 
hydratačního tepla na příslušném druhu slínku a jeho parametrech. V dané 
cementárně došlo k významným změnám v mineralogickém složení slínku a jeho 
sycením CaO. Změny obsahu hydratačního tepla se výrazněji projevily v počátečních 
termínech. Výsledky měření za 7 dní jsou velmi blízké u CEM I. 
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Cement CEM I 52,5R 
Hydratační teplo [kJ/kg]  

doba hydratace Rok 2000 Rok 2004 
12 hod 101 42 
18 hod 173 60 
24 hod 250 119 
30 hod 277 190 
36 hod 305 262 
42 hod 308 275 
2 dny 315 278 
3 dny 321 285 
7 dní 341 307 

28 dní 395 339 
 
 

Cement CEM I 42,5R 
Hydratační teplo [kJ/kg]  

doba hydratace Rok 2000 Rok 2004 
12 hod 105 32 
18 hod 203 65 
24 hod 235 96 
30 hod 263 153 
36 hod 284 222 
42 hod 290 251 
2 dny 295 269 
3 dny 301 296 
7 dní 320 324 

28 dní 386 339 
 
 

Cement CEM II B-S 32,5R 
Hydratační teplo [kJ/kg]  

doba hydratace Rok 2000 Rok 2004 
12 hod 65 25 
18 hod 141 52 
24 hod 170 77 
30 hod 196 109 
36 hod 212 137 
42 hod 229 185 
2 dny 245 214 
3 dny 271 238 
7 dní 286 289 

28 dní 328 310 
 
 
Závěr 
Předloženou prací jsme chtěli upozornit na rozdílný vliv jednotlivých hlavních složek 

cementu na snižování obsahu hydratačního tepla a na pevnosti v tlaku takto 

připravených cementů. Lze konstatovat, že fluidní popílek a slévárenská struska 
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v krátkodobých termínech tvrdnutí (2 a 7 dní) výrazně snižují uvolněné hydratační 

teplo, a odpovídající pevnosti jsou rovněž nižší oproti standardu. Přítomnost 

křemičitého úletu výrazně zvyšuje 2- a 7-denní hydratační teplo za současného 

snížení pevností. U krátkodobých pevností žádný ze sledovaných vzorků nedosáhl 

pevnosti standardu. U střednědobých termínů tvrdnutí (28 dní) jsou pevnosti u zeolitu 
a fluidního popílku poněkud vyšší, u ostatních poněkud nižší než u standardu. Po 90 

dnech tvrdnutí je hydratační teplo u všech vzorků nižší než u standardu, ale pevnosti 

jsou v cca polovině případů vyšší a u ostatních srovnatelné se standardem. 

 

Přítomnost křemičitého úletu silně zvyšuje spotřebu vody pro normální hustotu 
cementové kaše, což souvisí s velkým měrným povrchem této hmoty a má za 

následek horší zpracovatelnost a snížení pevností při použití takto připravené 

maltoviny. 

 
Prezentovaná práce dokumentuje, že vhodnou volbou složek pro přípravu směsných 

cementů lze v široké míře ovlivňovat vlastnosti cementů a přizpůsobit se tak v této 

oblasti specifickým požadavkům trhu. 

 

Tento příspěvek byl vypracován v rámci řešení projektu MPO ČR č. FT-TA/020. 
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