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VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI    
III. ročník soutěže SVOČ stavebních fakult Slovenské a České republiky byl vy-

hlášen v akademickém školním roce 2001/2002 pro studenty prezenčního - denního 

studia a pro studenty, kteří v daném školním roce před termínem soutěže, ukončili v let-

ním semestru školního roku 2001/2002 studium na mateřské fakultě. V případě řešitel-

ského kolektivu SVOČ, složeného ze studentů více fakult, bylo podmínkou účasti na 

soutěži současně min. 50% zastoupení studentů příslušné stavební fakulty. Soutěže 

v sekci VII. Geodézie a kartografie se mohli kromě stavebních fakult zúčastnit studenti 

Hornicko-geologické fakulty VŠB TU Ostrava (která na VŠB-TUO garantuje výuku geo-

dézie). 

Soutěže česko – slovenského kola SVOČ se mohli zúčastnit jen účastníci fakult-

ních kol, případně katedrálních kol SVOČ na příslušné fakultě ve školním roce 

2001/2002,  bez ohledu na jejich umístění. 

Pro zřízení odborné sekce a pro uskutečnění obhajoby prací byl rozhodující po-

čet přihlášených prací. Soutěž v příslušné odborné sekci se uskutečnila jen v tom pří-

padě, že se jí zúčastnily minimálně 3 fakulty, přičemž minimální počet soutěžních prací 

byl 4.  

V případě, že se přihlášení zpracovatelé prací nezúčastnili vlastní soutěže, jejich 

práce byly ze soutěže vyřazeny a obhajoby ostatních prací v dané odborné sekci se 

uskutečnily i při nedodržení výše uvedených kritérií. Pokud počet skutečně obhajova-

ných prací byl 3, potom mohla být udělená finanční odměna jen pro 1. a 2. místo a při 

počtu obhajovaných prací 2, jen pro 1. místo. Finančně neoceněná umístění byla oce-

něna diplomem. V případe, že bude ve skutečnosti obhajovaná jen 1 práce, byla by da-

ná odborná sekce zrušena a práce mohla být pouze prezentována. 

Děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady  

česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty, oznámil minimálně 3 týdny před termí-

nem konání soutěže (to je do 23. dubna 2002) organizačnímu garantovi česko - sloven-

ského kola SVOČ  z fakulty připravující a organizující soutěž SVOČ, které z vypsaných 

odborných sekcí hodlá obsadit 1, případně 2 a nebo 3 pracemi. O možnosti přihlášení 

3. práce byla příslušná fakulta informovaná prostřednictvím svého zástupce (děkan fa-

[      ] 7



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
kulty a nebo jím pověřený proděkan, případně jmenovaný člen Rady česko - slovenské-

ho kola SVOČ) nejpozději 2 týdny před termínem konání soutěže.  

Nejpozději týden před konáním soutěže SVOČ, tj. do 7. května 2002, byly  na ad-

resu   svoc.fast@vsb.cz  zaslány anotace všech soutěžních prací dle vzoru v příloze č.2 

a  vlastní práce alespoň v elektronické formě dle bodu 1 v kapitole V.  

Odborné poroty sekcí byly minimálně tříčlenné a maximálně šestičlenné. V od-

borné porotě měla každá fakulta zpravidla 1 svého zástupce za předpokladu, že se sou-

těže v dané odborné sekci zúčastnila alespoň jedna práce z této fakulty. Předseda kaž-

dé odborné poroty byl před zahájením soutěže zvolen delegovanými zástupci zúčast-

něných fakult do příslušné poroty.  

Rozhodnutí odborné poroty je nezávislé a musí být jednoznačné. V případě hla-

sování, při shodném počtu hlasů, rozhoduje hlasování předsedy hodnotící komise 

(předseda má v tomto případě 2 hlasy). Porota musela určit pořadí prvních tří obhajo-

vaných prácí v předmětné sekci, přičemž může místo běžného postupu - I., II. a III. mís-

to rozhodnout o udělení 1 x I. + 2 x II., 2 x II. + 1 x III., resp. 3 x III. místa. Celková fi-

nanční odměna pro ohodnocené práce se přitom neměnila. 

Nadřízeným orgánem odborných sekcí je Rada česko - slovenského kola SVOČ, 

která je složená z pověřených zástupců (děkan fakulty a nebo jím pověřený proděkan, 

případně jmenovaný člen Rady česko - slovenského kola SVOČ dané fakulty) z každé 

fakulty. Rada česko - slovenského kola SVOČ fakult je šestičlenná a jejím předsedou je 

zástupce fakulty, která pořádá - organizuje česko - slovenské kolo SVOČ. Rada česko - 

slovenského kola SVOČ garantuje regulérnost soutěže, řeší případné problémy odbor-

ných porot, sumarizuje výsledky z jednotlivých odborných sekcí, zajišťuje tisk diplomů a 

připravuje podklady děkanovi fakulty, která organizuje česko - slovenské kolo SVOČ pro 

slavnostní vyhlášení soutěže. 
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ORGANIZAČNÍ  ZABEZPEČENÍ 
Garantem soutěže byl děkan Stavební fakulty VŠB-Technické univerzity Ostrava, 

Prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc. a záštitu na česko – slovenském kole SVOČ konaném 

dne 14. května 2002 převzal rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava, Prof.  Ing. Vác-

lav Roubíček, CSc., Dr.h.c. 

Organizačním garantem celé soutěže byl děkanem pořádající fakulty pověřen 

Doc. Ing. Petr Janas, CSc. ( petr.janas@vsb.cz ) z FAST VŠB TU Ostrava. Dále tech-

nicky soutěž zajišťují:  

Ing. Karel Kubečka   ( karel.kubecka@vsb.cz ) 

Ing. Filip Čmiel   ( filip.cmiel@vsb.cz ) 

Ing. Zdeněk Peřina   ( zdenek.perina@vsb.cz ) 

Ing. Pavlína Židková  ( pavlina.zidkova@vsb.cz ) 

Carmen Janíková   ( carmen.janikova@vsb.cz ) 

Organizační garanti za jednotlivé zúčastněné fakulty byli členy Rady čs. kola 

SVOČ. V případě, že se soutěže SVOČ nemohli zúčastnit, byli jimi pověření zástupci 

každé zúčastněné fakulty. Členové Rady čs. kola SVOČ z jednotlivých fakult se mini-

málně 10 dní před konáním soutěže zkontaktovali s organizačním vedoucím soutěže a 

nahlásili požadavky na vybavení místnosti pro všechny obsazované odborné sekce. 

Každá místnost, ve které probíhala soutěž, byla vybavena minimálně zpětným projekto-

rem, dataprojektorem a PC. Nerealizovatelné požadavky byly nejpozději 5 dní před ko-

náním soutěže konzultovány s cílem najít přijatelné řešení. 

Na základě písemné závazné objednávky, zaslané organizačnímu  vedoucímu 

SVOČ minimálně 10 dní před konáním soutěže, zajistil organizátor soutěže ubytování 

na kolejích VŠB TU Ostrava. 

Finanční odměny za vítězné práce byli vyplaceny v hotovosti při slavnostním vy-

hlášení výsledků soutěže po podpisu na výplatní listinu. V případě řešitelských kolektivů 

byla odměna vyplacena zástupci kolektivu předložené práce, který odměnu rozdělil me-

zi spoluřešitele. V případě neúčasti některého ze soutěžících na slavnostním vyhlášení 

výsledků soutěže převzal diplom a finanční odměnu člen Rady čs. kola SVOČ 

z příslušné fakulty. 
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[      ] 10



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach  

(dále jen SvF TU Košice), 1042 01 Košice, Vysokoškolská 4 

 095/602 4101,  095/602 4101 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.  

 095/633 5311,  095/623 3219      kmet@tuke.sk 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Ján Kanócz, CSc. 

 095/602 4289,  095/.623 3219     kanocz@tuke.sk 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Vincent Kvočák, CSc. 

 095/602 41 12,  095/623 3219      kvocak@tuke.sk 

 

 

Stavební fakulta Českého vysokého učení technického v Praze  

(dále jen FSV ČVUT Praha), 166 29  Praha, Thákurova 7 

 02/2435 1111, 7 02/2431 0735 

Zastoupená :  

Děkan fakulty :          Doc. Ing. Ladislav Lamboj, CSc.  

 02/2435 4873,  02/2431 0737      dekan@fsv.cvut.cz 

Pověřený proděkan : Doc. Ing. Karel Mareš, CSc. 

 02/2435 4669,  02/2431 0782      mares@fsv.cvut.cz 

Předseda rady SVOČ : Doc. Ing. Jiří Máca, CSc. 

 02/2435 4500,  02/2431 0775     maca@sil.fsv.cvut.cz 

 

 

Stavebná fakulta Źilinskej univerzity v Žiline  

(dále jen SvF ŽU Žilina), 01026  Žilina, Komenského 52  

 089/7634 818-9, 7 089/72 335 02  
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Zohlednění alkalické reakce při návrhu cementobetonového 

krytu vozovky 
 

 

Řešitel:  Tomáš Fojtík, VUT Brno,   
   obor : Ústav stavebních hmot a dílců 

Vedoucí práce: ing. Libuše Beckerová 
   VUT Brno, Ústav stavebních hmot a dílců 

 
 
 

Anotace práce 
 

Rozvoj dopravy má ve světě, ale i u nás, stále stoupající tendenci. Neustále se rozvíje-

jící motorismus klade stále vyšší požadavky na kvalitu a kvantitu dopravních cest. Vo-

zovky z cementového betonu mají ve srovnání s živičnými kryty vozovek řadu výhod, 

které by je měly upřednostňovat právě před živičnými kryty, ale skutečnost je jiná. Jed-

ním z důvodů je alkalicko-křemičitá reakce kameniva s alkáliemi obsaženými v betonu. 

Cílem této práce je navrhnout a ověřit vlastnosti navrženého betonu pro dvouvrstvový 

cementobetonový kryt vozovky, který musí splňovat požadavky dané normami – Tech-

nické kvalitativní podmínky (kapitola 6), ČSN 73 6123 a zároveň zjistit alkalickou reakci 

v betonu. 
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Úvod 
 

Rozvoj dopravy má ve světě, ale i u nás stále stoupající tendenci. Neustále se rozvíjejí-

cí motorismus klade stále vyšší požadavky na kvalitu a kvantitu dopravních cest. Vo-

zovky z cementového betonu mají ve srovnání s živičnými kryty vozovek řadu výhod, 

které by je měly upřednostňovat právě před živičnými kryty, ale skutečnost je jiná. Jed-

ním z důvodů je alkalicko-křemičitá reakce kameniva s alkáliemi obsaženými v betonu. 

Cílem této práce je navrhnout a ověřit vlastnosti navrženého betonu pro dvouvrstvový 

cementobetonový kryt vozovky, který musí splňovat požadavky dané normami – Tech-

nické kvalitativní podmínky (kapitola 6), ČSN 73 6123 a zároveň zjistit alkalickou reakci 

v betonu. 

 
 

Základní pojmy, označení a specifikace 
 

Cementobetonový kryt (CB) je kryt z nevyztuženého nebo vyztuženého betonu, po-

kládaný v jedné (jednovrstvový) nebo dvou (dvouvrstvový) vrstvách. 

Dvouvrstvový cementobetonový kryt je dvoufázově betonovaný kryt se spodní kon-

strukční vrstvou a horní obrusnou vrstvou, pokládanou při provádění na čerstvý beton 

spodní vrstvy. 

Alkalicko-křemičitá reakce (AKR) – fyzikálně chemická reakce mezi částicemi reak-

tivního SiO2 v kamenných součástech a alkalickými roztoky v betonu [10]. 

 
Tabulka 1 – Značka technologií [10] 

Technologie Značka 

Cementobetonový kryt jednovrstvový CB 

Horní vrstva cementobetonového krytu d

vého 

vouvrstvo-
CB (H) 

Spodní vrstva cementobetonového krytu d

vého 

vouvrstvo-
CB (S) 

Podle skupiny vozovky se přidává označení: L, I, II, III, IV 

[      ] 14
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Složky betonu 
 

Složky betonu musí mít určité vlastnosti a ve směsi musí být obsaženy v určitém 

vzájemném poměru [2]. 

Cement 

 

Z hlediska stavby vozovek se kladou na cement zvláštní požadavky, což vedlo 

k výrobě speciálního silničního cementu. Ten se od normálních portlandských cementů 

liší zejména vyšší pevností v tahu za ohybu a menším smrštěním. Dosahuje se toho 

nižším obsahem C3A (maximálně 8%) a vyšším obsahem C4AF [2]. 

 

 

Silniční cement 
 

Silniční portlandský cement je jemně mletá anorganická látka z portlandského slinku 

předepsaného mineralogického složení. Kromě portlandského slinku jako hlavní složky 

se skládá z potřebného množství síranu vápenatého, případně doplňující složky a pří-

sady [1]. 

 

Technické požadavky: 
a) Při výrobě silničního cementu se smí přidávat doplňující složky podle tabulky I 

ČSN EN 197-1 a dále přísady, jejichž množství nesmí překročit 1% hmotnosti 

cementu. 

b) Obsah chloridů v silničním cementu musí být nižší nebo roven 0,10% hmotnost-

ních. 

c) Ztráta žíháním silničního cementu musí být nižší nebo rovna 3,0% hmotnostních. 

d) Obsah C3A v použitém křemičitanovém slinku nesmí být větší jak 8,0% hmot-

nostních. 

e) Obsah MgO v použitém křemičitanovém slinku nesmí překročit 5,0% hmotno. 

slinku. 

f) Nerozpustný zbytek v silničním cementu nesmí být větší než 1,5% hmotnostních. 

[      ] 15
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h) Měrný povrch silničního cementu musí být v rozmezí 225 m2.kg-1 až 350 m2.kg-1. 

i) Počátek tuhnutí silničního cementu nesmí nastat dříve než za 90 minut. 

j) Obvodová roztažnost Le Chatelierových objímek při zkoušce objemové stálosti 

nesmí být větší než 10 mm. 

k) Silniční cement musí splňovat normalizovanou pevnost v tlaku stanovenou ČSN 

EN 197-1 pro třídu 42.5, dále počáteční pevnost v tlaku a pevnosti v ohybu podle 

tabulky 3 [9]. 

 

Tabulka 2 – Pevnost v tlaku a ohybu silničního cementu [9] 

Pevnost v ohybu [N.mm-2] Pevnost v tlaku [N.mm-2] 
Pev-
nostní 
třída 

Počáteční pev-

nost za 2 dny 

Normalizovaná 

pevnost za 28 

dnů 

Počáteční pev-

nost za 2 dny 

Normalizovaná 

pevnost za 28 

dnů 

7,0 3,5 7,0 15,0 42,5 

 
Na cement určený pro stavbu CB vozovek se kladou některé odlišné požadavky, 

než jaké vytyčují normy pro cement pro železobetonové konstrukce. 

 

Předepisuje se: 
1. vysoká konečná pevnost, důležitá je zvlášť pevnost v tahu za ohybu, neboť zna-

mená zvýšenou odolnost k namáhání; 

2. ke zmírnění vnitřního pnutí se volí u silničních cementů pozdější počáteční tuh-

nutí; 

3. objemové změny mají být co nejmenší, aby povrch betonové desky byl prostý 

trhlinek. Ty jsou totiž hlavní příčinou rozrušování; 

4. důležitá je zpracovatelnost silničního cementu, beton nemá být málo plastický; 

5. chování k mrazu nemá být nepříznivé u čerstvého betonu ani u ztvrdlého betonu; 

6. dobrá chemická odolnost silničního betonu, zejména vzhledem k tomu, že vzrůs-

tá používání protinámrazových solí; 

7. také je důležitá stejnoměrnost cementu, neboť nestejnoměrný beton má vnitřní 

napětí, a to vede u poměrně tenké betonové desky snadno ke vzniku trhlinek [2]. 
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Kamenivo 

 

Kamenivo je přírodní nebo umělá, převážně anorganická, zrnitá látka určená pro 

stavební účely. Kamenivo zaujímá 75 až 80 % objemu betonu a jeho hlavní funkcí je vy-

tvoření pevné kostry v betonu s minimální mezerovitostí. Proto obsahuje různě velká 

zrna ve vhodném poměru. 

Požadavky na kamenivo pro CB kryty vozovek 
a) Pro výrobu betonu CB krytů lze použít pouze kamenivo třídy A a B podle 

oddílu III ČSN 72 1512. Použití podle tříd a zvýšené technické požadavky 

pro jednotlivé skupiny CB krytu stanoví tabulka 4 ČSN 73 6123. 

b) Kamenivo musí být stejnoměrné kvality, tříděné na požadované frakce, 

obsahující zdravé, pevné a trvanlivé částice. Veškerý materiál musí být 

čistý, bez jílových částic a organických látek. 

c) Kamenivo do betonu těžené i drcené nesmí reagovat s alkáliemi obsaže-

nými ve složkách betonu (v cementu, přísadách, příměsích) a v okolním 

prostředí. 

d) Součinitel ohladitelnosti kameniva se zkouší na frakci 7,2 – 10 mm ze 

všech lokalit a frakcí hrubého kameniva, použitého k přípravě receptury 

pro vozovkový beton [12]. 

Voda 

 

Voda v betonářské technologii plní dvě funkce: 

- hydratační, voda podmiňuje hydrataci cementu a tak spolu s cementem vytváří tuhou 

strukturu cementového kamene, minimální potřeba vody na hydrataci ce-

mentu je přibližně 23 až 25 % hmotnosti cementu; 

- reologickou, voda umožňuje vytvoření tvárného čerstvého betonu ve spojení s jeho 

 složkami. 

 

Technologicky vodu rozdělujeme na záměsovou (dávkovanou při míšení čerstvého 

betonu) a na ošetřovací (voda dodávaná po zatuhnutí betonu po několik dnů pro udr-

žení betonu ve vlhkém stavu) [1]. 
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Přísady 

 

Přísady jsou chemické sloučeniny, které se přidávají během míchání do betonu 

v množství do 5% hmotnosti cementu za účelem modifikace vlastností čerstvého nebo 

ztvrdlého betonu. Přísady se rozdělují na typy, které charakterizují jejich hlavní funkci 

[1]. 

 

Požadavky na přísady pro CB kryty vozovek: 
a) Pro zvýšení trvanlivosti všech vozovkových betonů se předepisuje povin-

nost použít vhodnou provzdušňovací přísadu. Tato přísada musí být 

schopna tvořit v betonu kulovité póry o průměru do 300 µm  (účinný 

vzduch) v množství minimálně 2,5 %. 

b) Vlastnosti betonu při současném použití provzdušňující a plastifikační pří-

sady se musí prokázat průkazními zkouškami. 

c) Pokud bude nutno použít látky zpomalující nebo urychlující tvrdnutí beto-

nu, musí být vhodnost jejich použití prokázána průkazními zkouškami. 

d) Přísady do betonu nesmí obsahovat chloridy, musí mít konstantní vlast-

nosti, musí být při výrobě betonu udržovány v homogenizovaném stavu, 

musí vyhovovat ustanovení oddílu 4 ČSN 72 2320, oddílu 4 ČSN 72 2322 

a ČSN EN 934 – 2 [12]. 

 

Návrh složení betonu 
 

Při návrhu složení betonu musí být respektovány následující požadavky: 
a) Množství cementu a jeho druh se stanoví s ohledem na požadované vlastnosti be-

tonu průkazními zkouškami. Minimální povolená dávka cementu je 350 kg.m-3 pro 

skupinu vozovek I a II a 330 kg.m-3 pro skupinu vozovek III a IV. 

b) Obsah všech jemných zrn do 0,25 mm nesmí být větší než 450 

kg.m-3. 

c) Doporučuje se obsah malty do velikosti zrn 2 mm max. 550 l.m-3 při maximálním zr-

nu kameniva 16 mm a 525 l.m-3 při maximálním zrnu kameniva 22 nebo 32 mm. 
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d) Obsah vody vyjádřený vodním součinitelem musí splňovat požadavky tabulky 6 

ČSN 73 6123. Vlhkost obsažená v kamenivu se připočítává k celkovému obsahu 

vody. Tekuté přísady se zohledňují ve vodním součiniteli tehdy, pokud se používají 

v množství větším než 3 l.m-3. 

e) Křivka zrnitosti kameniva má vyhovovat optimálním podmínkám fyzikálně mecha-

nických vlastností betonu, reologickým požadavkům na beton a musí umožnit pře-

depsanou úpravu povrchu CB krytu. 

f) Provzdušňovací a plastifikační přísady se dávkují v takovém množství, aby bylo 

v době uložení betonu do konstrukce dosaženo požadovaného provzdušnění dle 

tabulky 2 Technických kvalitativních podmínek pro stavby pozemních komunikací 

(kapitola 6 – Cementobetonový kryt) a požadované konzistence čerstvého betonu 

[12]. 

 
Tabulka 3 – Obor zrnitosti směsi kameniva CB krytu s největším zrnem 32 mm [10] 

Propad zrn v % hmotnosti 
Označení síta 

Skupina vozovek L, I, II Skupina vozovek III, IV 

32 100 100 

16 51 - 72 48 - 82 

8 37 - 51 33 - 65 

4 28 - 42 24 - 52 

2 20 - 34 16 - 43 

1 14 - 26 11 - 34 

0,5 8 - 18 6 - 22 

0,25 3 - 9 1 - 11 
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Tabulka 4 – Složení a kvalitativní parametry čerstvého betonu [10] 

Skupina vozovky 
Parametr 

L I II III IV 

Počet frakcí kameniva min. 1) 3 2 2 

Frakce kameniva 1) 0 - 4                

4 - 8                

8 - 16               

16 - 22              

16 - 32 

0 - 4   

4 - 8   

8 - 22  

8 - 32 

0 - 8   

8 - 32

Množství cementu min. (kg.m-3) 1) 370 350 330 

Vodní součinitel max. 1) 0,45 0,5 

max. zrno 32 mm 4 Min. obsah 

vzduchu (%) max. zrno 16 mm 5 
1) Údaje jsou informativní (doporučené) 

 

Vlastnosti betonů CB krytů vozovek 
 

Čerstvý beton 
Většinu vlastností čerstvého betonu lze příznivě ovlivnit povrchově aktivními přísa-

dami, a to zejména přísadami plastifikačními a provzdušňovacími [1]. 

 

Sledované vlastnosti u čerstvého betonu pro CB kryty vozovek: 
- zpracovatelnost čerstvého betonu (ihned po zamíchání a po 60 minutách); 

- obsah vzduchu v čerstvém betonu. 

 

Ztvrdlý beton 
 
Sledované vlastnosti u ztvrdlého betonu pro CB kryty vozovek: 

- pevnost v tahu za ohybu a pevnost v tlaku; 

- odolnost proti účinkům rozmrazovacích prostředků a mrazuvzdornost; 

- malé smrštění; 

- drsnost povrchu; 
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- odolnost povrchu proti obrusu [2]. 

V tabulce 5 jsou uvedeny parametry, které předepisují Technické kvalitativní pod-

mínky staveb pozemních komunikací (kapitola 6) – Cementobetonový kryt, pro CB kryty 

vozovek. 

 

Tabulka 5 – Kvalitativní parametry ztvrdlého betonu [10] 

Skupina vozovky 
Parametr 

L I II III IV 

Charakteristická pevnost v tahu ohybem fcf (N.mm-2)                  1)5) 4,5 4,5 4,5 4,0 3,5

Maximální variační součinitel pro fcf (%)                                        1) 10 10 12 13,5 15 

Pevnost v tlaku na zlomcích trámců fcc (N.mm-2)                         1)5) 32 28 25 

Nejmenší počet cyklů působení vody a rozmrazovacích látek    1)4) 100/75 75/50
75/50

Maximální součinitel prostorového rozložení vzduchových pórů 

(mm)2) 
0,25 

Nejmenší součinitel mrazuvzdornosti po 300 cyklech (%)             2) 80 - - 

Pevnost v tlaku na válcích (N.mm-2)                                            2)5) 24 21 19 

Pevnost v prostém tahu na válcích (N.mm-2) 2,3 - - 
1) Parametry jsou závazné. 
2) Parametry jsou doporučené. 
3) Hodnotu lze snížit na základě zdůvodnění v dokumentaci až na 4,0 N . mm -2. 
4) Horní hodnota ve zlomku udává počet cyklů způsobu A, spodní způsobu B a C podle ČSN 73 1326. V případě, že          

zkoušky byly provedeny více metodami a výsledky podle některé byly nevyhovující, považuje se beton za nevyhovující. 
5) Zkoušky pevností se provádějí na sadě tří těles po 28 dnech zrání, zkušební tělesa musí být až do doby zkoušek  o

řená a uložená ve vodě podle ČSN ISO 2736-2. 

šet-

Alkalicko – křemičitá reakce 
 

Poprvé se důsledek reakce kameniva s alkáliemi v betonu objevil v USA roku 1937, 

kde se objevili trhliny na betonovém krytu dálnice. Od té doby se tento způsob porušení 

betonu objevil v celé řadě dalších zemí všech kontinentů [3]. 

Alkalické rozpínání kameniva v betonu je typem poruchy betonu běžným již také 

v ČR. Konstrukce takto postižené vnitřním roztrháním prakticky nelze opravovat. Výskyt 

AKR byl v posledních 30 letech v ČR prokázán zatím u CB krytu dálniční vozovky, vizu-
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álně identický jev lze však v ČR pozorovat i na jiných typech konstrukcí, např. na most-

ních nosnících. 

 

Chemizmus alkalické reakce v betonu 

 

Alkalickou reakcí v betonu se rozumí komplex složitých fyzikálně chemických reakcí 

mezi částicemi reaktivního SiO2 v kamenivu a alkalickými roztoky v betonu. 

Působení NaOH na reaktivní částice SiO2 
 

Při kontaktu částice s alkalickým hydroxidem se v podstatě jedná o neutralizaci po-

vrchových iontů H+. Kromě neutralizace iontů H+ nastává dále oddělování jednotlivých 

vazeb Si-O-Si, tvořící hlavní články prostorově orientované kostry reaktivní částice. 

Postupně dochází k přeměně amorfního SiO2 na sol SiO2. Reaktivní částice SiO2 

jsou napadeny roztoky alkalických hydroxidů, proto bývá produkt alkalické reakce ozna-

čován jako „alkalický oxid křemičitý“ nebo „alkalický křemičitý komplex“. 

Podle některých názorů chemizmus alkalické reakce ve ztvrdlé cementové kaši s

stává z pěti možných reakcí iontů Na+ a SiO2: 
e-

1) Na+ + OH- + SiO2 = NaHSiO3 

2) Na+ + OH- + NaHSiO3 = Na2 SiO3 . x H2O 

3) Na2 SiO3 + x H2O = Na2 SiO3 . x H2O 

4) Na2 SiO3 + SiO2 + x H2O = Na2H2(SiO3) . x H2O 

5) Na2 SiO3 + n SiO2 + x H2O = Na2H2n(SiO3)n+1 . x H2O. 
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Výskyt alkalicko-křemičitého a vápenato-alkalicko-křemičitého komplexu 
 

V betonu je existence vznikajícího alkalicko-křemičitého gelu anomálií, jelikož se 

v reakci uplatňuje rovněž přítomnost Ca(OH)2, vzniklého hydratací cementu. Ten se 

spolu s alkáliemi adsorbuje na povrchu reaktivního zrna a vytvoří tenkou vrstvu nebobt-

najícího vápenato-alkalicko-křemičitého komplexu. 

Vápenato-alkalicko-křemičitý komplex je pórovitý, omezeně bobtnající gel podobný 

gelu vznikajícímu při hydrataci cementu a má značný vnitřní povrch [3]. 

 

 

Počáteční reakce 
 

Počáteční reakcí při napadení reaktivních částic SiO2 alkáliemi a ionty Ca2+ se 

označuje vznik slabé vrstvy vápenato-alkalicko-křemičitého komplexu. Vzniklá tenká 

vrstva odděluje nezreagovaný SiO2 od ztvrdlé cementové kaše, kde se koncentruje 

vápno, alkálie a voda. Vnější část vrstvy se chová jako by byla se sousedním roztokem 

v rovnováze, takže vnitřní část vrstvy bude proti ni chudší na vápník a alkálie. Vnější 

část vrstvy bude mít tendenci ztrácet alkálie a vápník do vnitřní části vrstvy a vnitřní část 

vrstvy se bude snažit předávat tyto ionty do nezreagovaného SiO2. Jestliže bude vrstva 

ochuzena o ionty alkálií a Ca2+, dojde k jejich další difúzi z vnějšího roztoku. Produktem 

této reakce je komplex, jehož bobtnající schopnost je mimo jiné závislá na množství ob-

saženého Ca(OH)2 [6]. 

Morfologické znaky produktů alkalické reakce 
 

Na povrchu, případně na lomových stěnách, dutinách a trhlinách napadeného beto-

nu se křemičitý gel často objevuje ve formě kuliček. Ty se časem transformují v bílou 

hmotu. Typickou morfologií této bílé hmoty jsou rosety lístkových krystalů [9]. 

Dalším morfologickým rysem je tvorba reakčního prstence (lemu) na rozhraní mezi 

kamenivem a cementovým pojivem. Tento prstenec se však může objevovat i při jiných 

způsobech porušení betonu. Ve vyschlém gelu je obvykle charakteristická síť trhlin [5]. 
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Mechanismus alkalického rozpínání 

 

Dnes ještě nelze přesně říci, kterými činiteli a jakými mechanismy dochází 

k expansi. Nejvíce přijímanou je hypotéza vzniku a působení osmotického tlaku, respek-

tive bobtnacího tlaku [6]. 

Hansenova teorie 
 

Hansen vyslovil teorii, že při reakci Na2O a K2O s reaktivním kamenivem způsobuje 

osmotický tlak abnormální expansi betonu. Vznik osmotického tlaku je podmíněn pří-

tomnosti roztoku, vnějšího rozpouštědla a semipermeabilní membrány. V případě beto-

nu je roztok representován vodným roztokem křemičitanu sodného, rozpouštědlem je 

voda a funkci membrány zastává ztvrdlá cementová kaše nebo malta, obklopující části-

ce reaktivního SiO2. 

Teorie osmotického tlaku 
 

Představíme-li si dispersní systém rozdělený pomyslnou přepážkou na dvě části, 

pak poměr dispersních částic, které projdou z jedné části do druhé a naopak, je úměrný 

jejich koncentraci. Je-li na jedné straně systému vyšší koncentrace než na straně druhé, 

projde za určitou časovou jednotku při pohybu z části s vyšší koncentrací do části druhé 

větší počet částic než naopak. Dochází tak k vyrovnání koncentračních rozdílů, kdy se 

sníží volná energie soustavy. Tímto procesem přejde soustava po delší době do stavu 

rovnoměrného rozdělení dispersních částic, dostane se do kinetické rovnováhy. [3]. 

Protikladem je osmoza projevující se snížením koncentračního rozdílu. Dochází k 

ní v systému rozděleném polopropustnou membránou, která propouští jen rozpouštědla 

nikoliv dispersní částice. Osmozu lze zastavit dostatečně velkým protitlakem, který se 

nazývá osmotický. Osmotický tlak dosahuje až 7 N.mm-2 a po spojení velkého množství 

krátkých mikrotrhlinek do větších ploch dochází k vnitřnímu roztrhání betonu. Tím se 

zvětší reakční povrchy, tvorba gelu se ještě zrychlí a trhání pokračuje, až se konečně i 

na povrchu konstrukce objeví vlasové trhliny [4]. 

Experimentálně bylo zjištěno, že ke vzniku tlaku může docházet i za jiných podmí-

nek, to je tehdy, neexistuje-li v soustavě semipermeabilní membrána. Tento jev se pak 

nazývá bobtnání. 
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Bobtnání je samovolný postup kapaliny do pevné látky nebo gelu, aniž existuje se-

mipermeabilní membrána. Veličina ovlivňující bobtnání je označována jako bobtnací 

tlak, což je tlak, který musí vyvinout gel ve styku s rozpouštědlem, aby se zastavilo 

bobtnání. V podstatě lze ztotožnit tlak bobtnací s tlakem osmotickým. Rozdíl je jen 

v tom, že není zapotřebí oddělovat obě fáze polopropustnou membránou [3]. 
Převládá názor, že bobtnání pevného alkalicko-křemičitého komplexu je rozhodující a 

hlavní příčinou porušení betonu [6]. 

Podmínky vzniku alkalické reakce 
 

2) Pro velikost rozpínání betonu je rozhodující poměr množství alkálií 

k reaktivním kamenným součástem a nikoliv celkový obsah alkálií. 

3) Přítomnost některé reaktivní kamenné součásti (viz. kapitola 

6.3.3.). 

4) Záleží na velikosti a množství reaktivních kamenných součástí = 

pesimum, což je kritický obsah škodlivých složek ve výplni. 

5) Dostatečná vlhkost, neboť rozpínání se zvyšuje v přímé závislosti 

na zvyšujícím se obsahu vlhkosti v betonu [6]. 

 

Jsou-li všechny tyto podmínky splněny, dochází k průběhu reakce mezi alkáliemi 

obsaženými v cementu a škodlivými kamennými součástmi. Výsledkem této reakce je 

tvorba alkalicko-křemičitého gelu a vznik osmotického tlaku [7]. 
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Obrázek 1 – Závislost dilatace na hodnotě pesima [3] 
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Obrázek 2 – Vliv množství zreagovaných alkálií na dilataci [3] 

 

Průběh poruchy 
 

Pokud je reaktivní SiO2 přítomen v hrubém kamenivu vzniká gel a první trhliny uvnitř 

zrn, které se šíří k povrchu zrn reaktivního kameniva. Trhlinky běží dále po povrchu zr-

na v kontaktu s maltou a konečně maltou k povrchu betonu. V této fázi dochází ke zna-

telnému zvětšování objemu betonu, obvykle zpočátku bez okem viditelných trhlin. Bě-

hem rozpínání klesá pevnost betonu v tlaku, výrazně klesá modul pružnosti betonu a 

pevnost v tahu. 

Trhlinky na zrnech kameniva se šíří maltou a spojují se do souvislých ploch. Dochá-

zí tak k rozčlenění konstrukčního prvku na jednotlivé vrstvy, u masivnějších konstrukcí 

na bloky. Dále dochází k impregnaci okrajů trhlin průhledným či bílým gelem, vznikají 

povlaky světlého vápenato-křemičitého gelu, povlaky a výplně pórů v betonu gelem, 

místy i průhledné výpotky gelu na povrchu konstrukce. To jsou jen některé průvodní je-

vy procesu. 
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V konečné fázi, kdy už může být jádro průřezu obvykle zcela roztrháno, se objeví 

na povrchu betonu tenké vlasové trhlinky, ze kterých může vyvěrat průhledný až mléčný 

postupně zasychající gel. Poslední fází destrukce může být například rozlámání osla-

beného prvku působením proměnného zatížení. U horších, nasákavých betonů 

s propojenou strukturou velkých pórů, může dojít k expansi gelu do těchto pórů a celko-

vá destrukce nemusí nastat. Doba prvního projevu AKR na povrchu betonu je dle da-

ných chemických a fyzikálních podmínek velmi různá, od 5 do 40 let. V dlouhé době vý-

voje alkalicko-křemičité reakce se skrývá také její nebezpečí [4]. 
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Obrázek 3 – Poruchy způsobené AKR na dálnici D11 

 

 
Obrázek 4 – Poruchy způsobené AKR na dálnici D11 
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Požadavky na suroviny 

Cement 
 

Cement portlandský CEM I pro beton v prostředí 2, 3 a 5 dle ČSN EN 206 nesmí 

obsahovat větší množství alkálií než 0,6% ekv. Aktivními alkáliemi jsou Na2O a K2O, 

přičemž se tyto alkálie vyjadřují jako ekvivalent Na2O odpovídající množství Na2O + 

0,658.K2O. 

Za jistých podmínek lze použít cement s vyšším obsahem aktivních alkálií, maxi-

málně však 1% Na2O ekv. [8], [11]. 

Přísady do betonu 
 

Přísady do betonu v prostředí se stupněm agresivity 2, 3 a 5 dle ČSN EN 206 mohou 
mít: 

a) obsah Na2O ekv. nejvýše 8,5% hmotnostních, 

b) obsah Na2O ekv. nejvýše 2,0% z hmotnosti cementu v betonu [11]. 

Kamenivo 
 

Pojmy „reaktivní kamenivo/hornina“ a „potenciálně reaktivní kamenivo/hornina“ ne-

jsou z důvodu malých zkušeností přesně rozlišeny a rozdíly mezi nimi nejsou přesně 

definovány. Proto se za reaktivní kamenivo považuje i kamenivo potenciálně reaktivní 

[11]. 

Aby drobné nebo hrubé kamenivo mohlo být považováno za odolné proti alkalické 

reakci, musí obsahovat nejméně 95% dále uvedených hornin nebo minerálů a nesmí 

být znečištěno jakýmkoliv množstvím opálu, tridymitu, sopečného skla nebo cristobalitu, 

nebo neobsahuje celkem více než 2% hmotnostní křemitého rohovce, pazourku nebo 

chalcedonu. 

Odolnými horninami jsou například andesit, čedič, diorit, gabro, krystalické břidlice, 

mikrogranit, granodiorit, mramor, rula, syenit, trachyt, vápenec. Za odolnou se také po-

važuje expandovaná vysokopecní struska a vzduchem ochlazená vysokopecní struska. 

 

[      ] 28



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Kamenivo pro beton v prostředí se stupněm agresivity 2, 3 a 5 dle ČSN EN 

206 nesmí být potenciálně reaktivní, tj. nesmí být vyrobeno z těchto hornin: 
- prekambrické horniny: např. droba, tuf, pískový tuf, ryolitový tuf, prachovec; 

- vulkanické sklo a horniny jej obsahující; 

- zpevněné a nezpevněné klastické sedimentární horniny s obsahem reaktivních 

složek; 

- ryolit a ryolitový tuf; 

- křemenec a buližník; 

- vápenec s obsahem reaktivního SiO2; 

- hornina, která při chemické zkoušce dle ČSN 72 1179 vykázala hodnotu D>70 

při S>D; 

- hornina, která při chemické zkoušce podle ČSN 72 1179 vykázala hodnotu D<70 

při S>35+D/2; 

- hornina, která při dilatometrické trámečkové zkoušce podle ČSN 72 1179 

vykázala hodnotu rozpínání zkušebního tělesa vyšší než 0,5 mm.m-1 po 3 měsících 

uložení a vyšší než 1,0 mm.m-1 po 6 měsících uložení dle této normy; 

- hornina, která při dilatometrické trámečkové zkoušce podle ASTM C-1260-94 vy-

kázala po 16 dnech uložení dle této normy rozpínání zkušebního tělesa vyšší než 

2,0 mm.m-1; 

- hornina, se kterou jsou prokazatelně doložené negativní zkušenosti z hlediska 

alkalické reakce v betonu [11]. 

 

Požadavky na složení betonu 
 

1) Beton v prostředí se stupněm agresivity 2, 3 a 5 dle ČSN EN 206 může obsa-
hovat maximálně 3 kg Na2O ekv. (aktivních alkálií) na 1 m3 betonu. 

2) Beton ve styku se zemní vlhkostí, povrchovou vodou, v prostředí s relativní vlh-

kostí vzduchu větší než 80 %, beton konstrukcí masivnějších než s tloušťkou 0,5 

m, beton komor a šachet odvodnění, atd. může obsahovat maximálně 3,5 kg 
Na2O ekv. (aktivních alkálií) na 1 m3 betonu. 

3) Obsah aktivních alkálií v betonu se stanoví součtem obsahu alkálií z receptury 

betonu podle obsahu alkálií v jednotlivých složkách betonu takto: 
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• pro alkálie v cementu se bere 100% obsahu alkálií ve slinku a sádrovci, 50% 

obsahu alkálií ve strusce a plnivech, 17% obsahu alkálií v popílku a pucolánech; 

• obsah alkálií ve vodě a v přísadách se započte jako 100%; 

• obsah alkálií v kamenivu se započte jako 100% zjištěných vyluhováním kame-

niva v horké vápenné vodě [11]. 

Celkový postup posouzení reaktivnosti kameniva s alkáliemi 
 

Posloupnost provedení jednotlivých zkoušek k ověření reaktivnosti s alkáliemi 

pro certifikaci výrobků: 

- petrografický rozbor dle ČSN 72 1153, případně ČSN EN 932-3; 

- chemický rozbor dle ČSN 72 1179; 

- trámečková metoda zkrácená dle metodiky ASTM C-1260-94; 

- dlouhodobá trámečková metoda dle ČSN 72 1179. 

 

Tabulka 6 – Požadované parametry [11] 

Zkouška Norma Technické požadavky 
Petrografický rozbor  ČSN 72 1153 viz reaktivní horniny (minerály) 

Reaktivnost s alkáliemi – 

chemická zkouška 
ČSN 72 1179 

D>70 a S>D 

nebo D<70 a S>35+D/2 

Reaktivnost s alkáliemi – di-

latometrická zkouška 
ČSN 72 1179 

a) rozpínání do 0,05 % po 3 měsících

b) rozpínání do 0,10 % po 6 měsících

Reaktivnost s alkáliemi – 

zkrácená dilatomet. Zkouš-

ka 

ASTM 

C-1260-94 

Rozpínání po 16 dnech uložení trá-

mečků nesmí být větší než 0,20 % 

 

 

Omezení rozpínání betonu způsobené AKR 

 
Použití příměsí 

Řada experimentů ukázala, že zkušební tělesa vyrobená z malty a betonu vykazo-

vala v případě, že určitý díl cementu byl nahrazen popílkem, struskou nebo křemičitým 

úletem, nižší roztažnost než kdyby nebylo těchto příměsí použito. 
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Laboratorní zkoušky rovněž ukázaly, že vliv příměsí nezáleží pouze na druhu přísa-

dy, ale i na jejím množství [7]. 
 

Tabulka 7 – Doporučená minimální hodnota náhrady cementu příměsemi [3] 

Příměs (náhrada ob-
sahu cementu) 

Podíl náhrady cementu v 
% hmotnosti cementu 

Popílek 20 – 30 

Struska 25 – 50 

Křemičitý úlet 10 – 20 

 

Přestože laboratorní výsledky ukázaly příznivý vliv náhrady cementu příměsemi, 

praktické zkušenosti nejsou vždy tak jednoznačné. Náhrada cementu popílkem je 

funkční jen tehdy, jestliže množství popílku je dostatečné. To platí zřejmě i o strusce a 

křemičitém úletu [3]. 

 

Použití přísad 
- Sloučeniny lithia; 

- Superplastifikátory; 
- Provzdušňovací přísady. 

 

 

Cíl práce 
 

Cílem této práce je ověřit vlastnosti navrženého čerstvého a ztvrdlého betonu pro 

dvouvrstvový CB kryt vozovky, který musí splňovat požadavky Technických kvalitativ-

ních podmínek pro stavby pozemních komunikací (kapitola 6) – Cementobetonový kryt 

a normu ČSN 73 6123 - Cementobetonové kryty a zároveň zjistit možnost vzniku alka-

lické reakce v betonu. Každá z vrstev CB krytu bude navržena pro 3 různá množství 

cementu - 360kg, 370kg a 380kg. Pro horní vrstvu CB krytu bude použita provzdušňo-

vací a plastifikační přísada, pro spodní vrstvu CB krytu bude použita pouze provzduš-

ňovací přísada. Požadavek na provzdušnění betonu je 6 + 1%. 
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Použité materiály 

Pro výrobu betonu nesmí být použito kamenivo, které je reaktivní nebo potenciálně 

reaktivní s alkáliemi obsaženými v cementu. Proto byl proveden výběr kameniv 

s ohledem na jejich reaktivnost s alkáliemi obsaženými v cementu, a to z těchto lokalit: 

 

 Hrabůvka 

 Grygov; 

 Jakubčovice nad Odrou; 

 Náklo; 

 Bělkovice; 

 Hrabové (SR); 

 Dubná Skala (SR). 

 

Na základě výsledků provedených zkoušek a ekonomické i dopravní dostupnosti by-

ly vybrány kameniva z lokalit Hrabůvka a Grygov, které byly použity pro výrobu betonu. 

U těchto kameniv byly dále provedeny další zkoušky, které byly potřebné pro ověření 

vhodnosti použitého kameniva a ke zjištění hodnot nutných k návrhu betonu. Jako re-

zervní bylo vybráno kamenivo z lokality Jakubčovice nad Odrou. 

 
 
Cement   SC 7 Hranice 

Kamenivo   0 / 4 mm     Grygov (DTK) 

    4 / 8 m      Grygov (HTK) 

    8 / 16 mm     Hrabůvka (HDK) 

    11 / 22 mm     Hrabůvka (HDK) 

    16 / 32 mm     Hrabůvka (HDK) 
Přísady   superplastifikační    Murafen FN 

    provzdušňovací    Zentrizell AFC 

Voda    zdroj Cement Hranice, akciová společnost 
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Vlastnosti použitých materiálů 
 

K ověření vhodnosti složek použitých k výrobě betonu a ke zjištění hodnot n

ných pro návrh betonu se provedly u všech složek potřebné zkoušky. 

ut-

 

Cement 

 
Tabulka 8 – Vlastnosti cementu 

 

Měrný povrch [m2.kg-1] 
225 - 

350 
304 

Objemová stálost [mm] <10 2 

Počátek tuhnutí [hod:min] <1:30 1:55 

Konec tuhnutí [hod:min] - 2:20 

 

 

Tabulka 9 – Pevnost v tahu za ohybu a v tlaku po 2 a 28 dnech 
 

Doba uložení 
Pevnost v tahu 

za ohybu 
Pevnost v tlaku 

[dny] [N.mm-2] [N.mm-2] 

2 5,58 27,6 

28 8,26 51,3 
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Tabulka 10 – Chemický rozbor cementu SC 7 Hranice 

Množství 
složky Stanovená 

složka 
[%] 

SiO2 20,82 
Al2O3 4,57 
Fe2O3 3,26 
CaO 64,53 
MgO 1,19 
Na2O 0,18 
K2O 1,00 
SO2 3,07 
Cl 0,0193 
Cr 0,0092 
Na2O ekv. 0,84 
C3A 6,60 
z.ž. 0,78 

 

Provedenými zkouškami bylo zjištěno, že daný cement vyhovuje všem p

ným požadavkům, a tudíž je vhodný pro výrobu cementobetonových krytů vozovek. 

ředepsa-

 

Kamenivo 
 

Tabulka 11 – Zatřídění drobného kameniva 

Kamenivo Grygov 0/4 

Nadsítné v % hmotnosti max. 5,9 A 

Podsítné v % hmotnosti max. 0,0 A 

Podíl zrn do 0,5 v % hm. Max. frakce 0 / 4 28,5 A 

Podíl zrn do 2,0 v % hm. Max. frakce 0 / 4 74,1 A 

Odplavitelné částice v % hm. max. - těžené 0,7 A 

Cizorodé částice v % hmotnosti max. 0,0 A 

Mrazuvzdornost, úbytek hmotnosti v % po 25 

zmrazovacích cyklech 
1,7 A 

Celkové vyhodnocení kameniva A 
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Tabulka 12 – Zatřídění hrubého kameniva 

 

Kamenivo 
Grygov 

4/8 
Hrabůvka 

8/16 
Hrabůvka 

11/22 
Hrabůvka

16/32 

Nadsítné v % hmotnosti max. 2,5 (A) 0,6 (A) 1,2 (A) 4,1 (A) 

Podsítné v % hmotnosti max. 6,4 (A) 14,8 (B) 2,2 (A) 0,4 (A) 

Propad sítem nejblíže nižším v % hm. 

Max. 
0,6 (A) 0,7 (A) 0,9 (A) 

0,2 (A) 

Odplavitelné částice v % s Dmax do 8 mm 

                                           Dmax nad 8 mm 

0,3 (A) 

- 

- 

0,9 (B) 

- 

0,9 (B) 

- 

0,7 (A) 

Podíl zrn s tvarovým indexem >3 Dmax   8 

                                                      Dmax 16 

                                                      Dmax 32 

23,6 (A) 

- 

- 

- 

23,7 (A) 

- 

- 

- 

14,6 (A) 

- 

- 

10,1 (A) 

Nasákavost v % hm. max. Dmax do 8 mm 

                                           Dmin nad 8 mm 

0,7 (A) 

- 

- 

0,9 (A) 

- 

1,1 (A) 

- 

0,9 (A) 

Cizorodé částice v % hmotnosti max. 0,0 (A) 0,0 (A) 0,0 (A) 0,0 (A) 

Mrazuvzdornost, úbytek hmotnosti v % po 

25 zmrazovacích cyklech 
0,9 (A) 3,9 (B) 1,7 (A) 0,9 (A) 

Celkové vyhodnocení kameniva A B B A 

 

Všechna zkoušená kameniva splnila požadavky dané normou ČSN 72 1512 pro třídy A ne-

bo B a jsou vhodná jako kameniva pro výrobu cementobetonových krytů vozovek. 

 

Voda 
 

Byla používána pitná voda ze zdroje Cement Hranic, akciová společnost. Tato voda vy-

hovuje svými vlastnostmi všem požadavkům pro výrobu betonu. Bližší specifikace v normě ČSN 

75 7111. 
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Přísady 

 

Murafen FN (FM) – superplastifikační přísada 
 

Vysoce účinný speciální superplastifikátor od firmy MC Bauchemie pro transportbe-

ton, vysoké počáteční a koncové pevnosti, dobrá plastifikace také při zavlhlých betono-

vých směsích. Dávkování je maximálně 9 mililitrů na 1 kilogram cementu. 

 

Zentrizell AFC (koncentrát) – provzdušňovací přísada 
 

Koncentrovaná provzdušňovací přísada do betonu od firmy MC Bauchemie, která 

vytváří rovnoměrně rozložené vzduchové mikropóry v betonu. Obzvlášť používaná 

v silničním a mostním stavitelství. Množství dávkované přísady je dáno po provedení 

průkazních zkoušek. 

 

Složení betonů 
 

Tabulka 13 – Složení spodní vrstvy cementobetonového krytu CB (S) na 1 m3 

Spodní vrstva CB (S) krytu 
Složky betonu 

1. 2. 3. 

Cement [kg] SC 7 Hranice 360 370 380 

0/4 652,98 645,65 638,32 Grygov 

4/8 70,59 69,80 69,01 

8/16 370,61 366,45 362,29 

Kamenivo [kg] 

Hrabůvka 

16/32 670,63 663,10 655,58 

Voda [kg] Zdroj Cement Hranice 154,80 159,10 163,40 

Provzdušňovací přísada [l] Zentrizell AFC 0,012 0,012 0,012 
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Tabulka 14 – Složení horní vrstvy cementobetonového krytu CB (H) na 1 m3 

Horní vrstva CB (H) krytu Složky betonu 

1. 2. 3. 
Cement [kg] SC 7 Hranice 360 370 380 

0/4 743,77 735,44 727,11 Grygov 
4/8 230,21 227,64 225,06 

8/16 442,72 437,76 432,80 

Kamenivo [kg] 

Hrabůvka 
11/22 354,18 350,21 346,24 

Voda [kg] Zdroj Cement Hranice 153,27 157,57 161,87 
Plastifikační přísada [l] Murafen FN 0,092 0,092 0,092 
Provzdušňovací přísada [l] Zentrizell AFC 0,012 0,012 0,012 

 

Vyhodnocení zkoušek 
 

Vyhodnocení vlastností betonů 

 

 

Tabulka 15 – Souhrnné vlastnosti navržených betonů pro spodní vrstvu CB (S) krytu 

Množství cementu na 1 
m3 Vlastnosti Jednot-

ka 
Předpis 
normy 360 kg 370 kg 380 kg

Pevnost v tlaku – 7 denní [N.mm-2] - 37,0 34,0 35,0 
Pevnost v tlaku – 28 denní [N.mm-2] > 38,0 41,0 40,0 40,0 
Pevnost v tahu za ohybu [N.mm-2] > 5,1 5,3 5,1 5,0 
Pevnost v tlaku na zlomcích [N.mm-2] - 41,0 39,5 38,0 
Odolnost proti CHRL – 7 denní [g.m-2] - 1189,6 730,4 968,9 
Odolnost proti CHRL – 35 den-
ní [g.m-2] < 1000 321,5 386,7 453,3 

Objemová hmotnost [kg.m-3] - 2290 2280 2290 
Konzistence – sednutí kužele [mm] 30 - 40 30 30 40 
Obsah vzduchu [%] 5 – 7,5 6,5 7,5 7,5 
Obsah jemných částic do 
0,25mm 

[kg.m-3] < 450 423,46 435,72 445,32

   Poznámka:  CHRL – chemické rozmrazovací látky 

 
Grafické vyjádření viz. příloha 9, 10, 11, 12 a 13. 
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Tabulka 16 – Souhrnné vlastnosti navržených betonů pro horní vrstvu CB (H) krytu 

Množství cementu na 1 m3 

Vlastnosti 
Jednot-

ka 

Před-
pis 

normy
360 kg 370 kg 380 kg 

Pevnost v tlaku – 7 denní [N.mm-2] - 35,5 33,5 33,5 

Pevnost v tlaku – 28 denní [N.mm-2] > 38,0 39,5 38,0 38,0 

Pevnost v tahu za ohybu [N.mm-2] > 5,1 4,8 4,7 5,1 

Pevnost v tlaku na zlomcích [N.mm-2] - 35,0 37,0 36,0 

Odolnost proti CHRL – 7 denní [g.m-2] - 343,7 465,2 543,7 

Odolnost proti CHRL – 35 den-
ní 

[g.m-2] < 1000 280,0 343,7 561,5 

Objemová hmotnost [kg.m-3] - 2310 2310 2300 

Konzistence – sednutí kužele [mm] 30 - 40 30 40 40 

Obsah vzduchu [%] 5 – 7,5 6 5,75 5,5 

Obsah jemných částic do 
0,25mm 

[kg.m-3] < 450 
421,32 430,68 439,99 

Poznámka:  CHRL – chemické rozmrazovací látky 

Grafické vyjádření viz. příloha 4, 5, 6, 7 a 8. 

 

Celkové zhodnocení 
Pro spodní vrstvu cementobetonového krytu CB (S) vozovky splňují všechny poža-

dované parametry dané normami Technické kvalitativní podmínky (kapitola 6) – 

Cementobetonový kryt a ČSN 73 6123 – Cementobetonové kryty betony s množstvím 

cementu 360 kg a 370 kg. Tyto betony lze použít pro výstavbu spodních vrstev 

cementobetonových krytů vozovek skupin L a I. Beton s 380 kg cementu nesplnil 

požadavek na pevnost v tahu za ohybu, a tudíž nemůže být použit pro výstavbu 

spodních vrstev cementobetonových krytů vozovek skupin L a I. 

Pro horní vrstvu cementobetonového krytu CB (H) vozovky splňuje všechny poža-

dované parametry dané normami Technické kvalitativní podmínky (kapitola 6) – 

Cementobetonový kryt a ČSN 73 6123 – Cementobetonové kryty beton s množstvím 

cementu 380 kg. Tento beton lze použít pro výstavbu horních vrstev 

cementobetonových krytů vozovek skupin L a I. Betony s 360 kg a 370 kg cementu 

nesplnily požadavek na pevnost v tahu za ohybu, a tudíž nemohou být použity pro 
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pevnost v tahu za ohybu, a tudíž nemohou být použity pro výstavbu horních vrstev ce-

mentobetonových krytů vozovek skupin L a I. 

 

Vyhodnocení reaktivnosti kameniva s alkáliemi 

 

Petrografický rozbor kameniva dle ČSN 72 1153 
Grygov 
Ve všech frakcích kameniva z lokality Grygov je přítomno vedle křemene i značné 

množství pískovců, vzácně i rohovců a tedy hornin nevhodných. Surovina obsahuje 

25,56% hmotnostních hornin neodolných vůči alkalické reakci, tudíž je z petrografického 

hlediska nevhodná jako kamenivo do betonu pro stavby pozemních komunikací. 

 

Hrabůvka 
Ložisko Hrabůvka je tvořeno převážně drobami, méně pískovci nebo slepenci 

s drobovým tmelem. Dle Metodického pokynu ke stanovení reaktivnosti s alkáliemi 

v kamenivu se jedná o horniny neodolné proti alkalické reakci, a tudíž nevhodné jako 

kamenivo do betonu pro stavby pozemních komunikací. 

 

Jakubčovice 
Ložisko Jakubčovice nad Odrou je tvořeno převážně drobami. Podle Metodického po-

kynu ke stanovení reaktivnosti s alkáliemi v kamenivu se jedná o horniny neodolné alka-

lické reakci a tedy kamenivo nevhodné pro betony na stavbu pozemních komunikací. 
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Chemická zkouška reaktivnosti kameniva s alkáliemi dle ČSN 72 1179 

 

Tabulka 17 –Chemická zkouška reaktivnosti kameniva s alkáliemi dle ČSN 72 1179 

D S 
Lokalita 

[mmol.l-1] [mmol.l-1]

Vyhodno-
cení 

Posouze-
ní 

Grygov 81,67 29,31 D>70 a S<D Vyhovuje 

Hrabůvka 70,83 21,01 D>70 a S<D Vyhovuje 

Jakubčovice 75,83 30,80 D>70 a S<D Vyhovuje 

 

Poznámka: 

S – obsah oxidu křemičitého v mmol.l-1, 

D – úbytek zásaditosti v mmol.l-1. 

Kamenivo může být potenciálně reaktivní jestliže: a) D>70 a S>D; 

b) D<70 a S>35+D/2. 

 

Krátkodobá dilatometrická zkouška dle ASTM C 1260-94 
 

Tabulka 18 – Dilatometrická zkouška reaktivnosti s alkáliemi podle ASTM C 1260-94 

Délková změ-
na Lokalita 

[mm.m-1] 

Posouzení 

Grygov 2,5 Nevyhovuje 

Hrabůvka 4,1 Nevyhovuje 

Jakubčovice 3,1 Nevyhovuje 

 

Poznámka: 

Je-li délková změna po 16 dnech od zhotovení větší než 2,0 mm.m-1 indikuje to p

ciálně nebezpečnou expansi. 

oten-

 

Grafické vyjádření viz. příloha 1, 2, 3. 
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Dilatometrická zkouška reaktivnosti kameniva s alkáliemi dle ČSN 72 1179 

 

Tabulka 19 – Dilatometrická zkouška reaktivnosti s alkáliemi podle ČSN 72 1179 

Délková změna 
Po 3 měsících po 6 měsí-

cích 
Lokalita 

[mm.m-1] [mm.m-1] 

Posouzení 

Grygov -0,1 - Vyhovuje 

Hrabůvka -0,1 - Vyhovuje 
Jakubčovi-
ce 

-0,2 
- Vyhovuje 

 

Poznámka: 

Hornina je reaktivní s alkáliemi v betonu, jestliže délková změna po 6 měsících uložení 

dle této normy je větší jak 1,0 mm.m-1, eventuelně je-li délková změna po 3 měsících 

uložení větší jak 0,5 mm.m-1, přičemž směrodatná je hodnota po 6 měsících. 

 

Celkové zhodnocení 
Všechna kameniva vyhověla požadavkům národní normy ČSN 72 1179, a to jak pro 

chemickou zkoušku, tak i dlouhodobou dilatometrickou zkoušku, která byla vyhodnoce-

na po 3 měsících, přičemž směrodatná je hodnota délkové změny po 6 měsících. 

Z předchozích zkušeností se dá předpokládat, že hodnoty délkových změn u všech ka-

meniv nepřesáhnou povolené hodnoty dané touto normou, 0,5 mm.m-1. Z hlediska nor-

my ČSN 72 1179 lze považovat všechna kameniva za odolné alkalické reakci. 

Vlivem nedocenění nebezpečí alkalické reakce v ČR vypracovalo Ministerstvo dopravy 

a spojů předběžné technické podmínky (TP 137), kterými se mimo jiné doplňuje ČSN 

72 1179 o další požadavek, který musí dané kamenivo splňovat z hlediska alkalické re-

akce, a to krátkodobá dilatometrická zkouška podle ASTM C-1260-94, popřípadě petro-

grafický rozbor kameniva dle ČSN 72 1153. 

Žádné ze zkoušených kameniv nevyhovělo požadavkům krátkodobé dilatometrické 

zkoušky dle ASTM C-1260-94, kdy délkové změny zkušebních trámečků připravených 
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z daného kameniva byly větší než normou požadovaná hodnota 2,0 mm.m-1, což indiku-

je potenciálně nebezpečnou expansi. 

Z hlediska skladby kameniva zjišťované petrografickým rozborem dle ČSN 72 1153 bylo 

zjištěno, že všechna kameniva jsou z jisté části tvořena potenciálně reaktivními horni-

nami vyjmenovanými v TP 137 a tato kameniva jsou tedy nevhodná pro betony na stav-

bu pozemních komunikací. 

Přestože všechna tři zkoušená kameniva splňují požadavky dané normou ČSN 72 1179 

– Reaktivnost kameniva s alkáliemi a jsou tedy podle této normy odolné alkalické reak-

ci, neměly by být z hlediska stávajících technických podmínek (TP 137), které zahrnují 

další zkoušky zjišťování reaktivnosti kameniva s alkáliemi (ASTM C-1260-94 a ČSN 72 

1153) použity jako kamenivo do betonu. Norma ČSN EN 206, Část 1 – Specifikace, 

vlastnosti, výroba a shoda udává, že v případě použití kameniva citlivého na alkálie je 

zapotřebí omezit obsah alkálií a snížit nasákavost betonu, přičemž je třeba zohlednit 

dřívější dlouhodobé zkušenosti s používáním určitého druhu kameniva a cementu. 

Závěrem lze dodat, že s výskytem kameniva citlivého na alkálie zatím nejsou dostateč-

né zkušenosti, proto charakter a způsob vyhodnocení závažnosti alkalicko-křemičité re-

akce je prozatím ponechán na místních předpisech. Vymezení podmínek nebo opatření 

k bezpečnému používání alkalicky citlivého kamene bude vyžadovat ještě další výzkum. 
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[9]  PNF HC 72 2124 Silniční portlandský cement. 

[10]  ČSN 73 6123  Cementobetonové kryty. 
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stavbách pozemních komunikací, Předběžné technické podmínky, MDS a ŘSD 

ČR. 
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Příloha 1 – Rozpínání trámečků způsobené AKR pro kamenivo Grygov (po 16 dnech) 
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Příloha 2 – Rozpínání trámečků způsobené AKR pro kamenivo Hrabůvka (po 16 

dnech) 
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Příloha 3 – Rozpínání trámečků způsobené AKR pro kamenivo Jakubčovice (po 16 

dnech) 

 

 

 

 

 

 

 

[      ] 44



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Zjištěné vlastnosti betonů pro horní vrstvu cementobetonového krytu 

vozovky - CB (H) 
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Příloha 4 – Pevnost betonu v tlaku po 7 dnech 
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Příloha 5 – Pevnost betonu v tlaku po 28 dnech 
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Příloha 6 – Pevnost betonu v tahu za ohybu 
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Příloha 7 – Odolnost betonu proti CHRL po 7 dnech 
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Zjištěné vlastnosti betonů pro spodní vrstvu cementobetonového kry-

tu vozovky - CB (S) 
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Příloha 9 – Pevnost betonu v tlaku po 7 dnech 
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Příloha 10 – Pevnost betonu v tlaku po 28 dnech 
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Příloha 11 – Pevnost betonu v tahu za ohybu 
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Příloha 12 – Odolnost betonu proti CHRL po 7 dnech 
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Příloha 13 – Odolnost betonu proti CHRL po 35 dnech 

 

 
 

Příloha 14 – Ukázka odpadu po zkoušce odolnosti povrchu betonu proti působení vody 

a chemických rozmrazovacích látek po150 cyklech 
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Příloha 15 – Porušení vozovky D11 pod mostem způsobené AKR 
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 Žárobetony na bázi kordieritového a kaolínového ostřiva 

 
 

Řešitel:  Pavel Kovář, VUT Brno, Ústav stavebních hmot a dílců   

Vedoucí práce: Doc. Ing. Bohumil Novotný, Csc. 
VUT Brno, Ústav stavebních hmot a dílců 

 

 

 

Anotace příspěvku 
 

V posledních letech roste podíl netvarových žárovzdorných materiálů a překročil již 50 

% hranici objemu výroby žáruvzdorných materiálů jak v tuzemsku, tak celosvětově. 

Práce je zaměřena konkrétně na hutné žáromateriály pro výrobu monolitů, jejichž 

výhodami jsou nižší investiční náklady a menší objem slabších míst vyzdívky, tj. spár. 

Použitím kordieritového ostřiva zlepšujeme odolnost proti náhlým změnám teplot a tím 

se zvyšuje i trvanlivost při aplikaci pro cyklicky pracující pecní agregáty. Cílem práce 

bylo navržení a posouzení vlivu jednotlivých složek matrixu a technologických 

parametrů výroby na výsledných vlastnostech ztekucených, velmi nízkocementových 

(ULCC) a samotekoucích bezcementových (NCC) žárobetonů. 
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1 Úvod 
 
 

V posledních letech roste podíl netvarových žárovzdorných materiálů a překročil již 50 

% hranici objemu výroby žáruvzdorných materiálů jak v tuzemsku, tak celosvětově. 

Práce je zaměřena konkrétně na hutné žáromateriály pro výrobu monolitů, jejichž výho-

dami jsou nižší investiční náklady a menší objem slabších míst vyzdívky, tj. spár. Použi-

tím kordieritového ostřiva zlepšujeme odolnost proti náhlým změnám teplot a tím se 

zvyšuje i trvanlivost při aplikaci pro cyklicky pracující pecní agregáty. Cílem práce bylo 

navržení a posouzení vlivu jednotlivých složek matrixu a technologických parametrů vý-

roby na výsledných vlastnostech ztekucených, velmi nízkocementových (ULCC) a sa-

motekoucích bezcementových (NCC) žárobetonů. 
 

 

Žárobetonové směsi 
 

V poslední době zaznamenal vývoj v oblasti žárobetonů značný pokrok. Dnes se 

již ustupuje od žárobetonů na bázi portlandského cementu, který je nahrazen hlinitano-

vými cementy. Cílem bylo zmenšení jak volného CaO, tak i jeho celkový obsah, jenž 

snižuje žárové vlastnosti vlivem vzniku kapalné fáze blížící se složení anortitu a gehleni-

tu. Dalším zlepšením bylo zmenšení celkového obsahu cementu obsaženého 

v žárobetonech, které řadíme mezi vysoce pevné žárobetony (HCC), vyznačující se 

pevností v tlaku nad 60 MPa a obsahem vysokohlinitého cementu pod 6%.  Optimálním 

množstvím Al2O3 v cementu má být nad 70%, čemuž odpovídá množství CaO vkládané 

do směsi pod 3,5%. Jedná se o žárobetony nízkocementové (LCC, obsah cementu 3-6 

%), s velmi nízkým obsahem cementu 1-3% (ULCC) a bezcementové žárobetony 

(NCC), kde obsah cementu je nahrazený jinými pojivy, např.hydraulická vazba MgO 

tvořící magnezitové nebo hořčíko-silikátové hydráty s přítomným SiO2, hydratizovatelné 

oxidy hlinité, fosforečná vazba, vazba na bázi chloridů a síranů hořečnatých, organická 

vazba. Další možnost snížení cementu je jeho náhrada za mikrosiliku, jenž je schopna 

reagovat  a utvářet pevné svazky  v nízkých, ale také ve vysokých teplotách, zlepšuje 
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reologické vlastnosti čerstvého žárobetonu, zamezuje segregaci a zmenšuje mezerovi-

tost. 

Vhodným složením surovin lze vytvořit materiály s požadovanými vlastnosti. 

Ostřivo, tj. hrubozrnná  frakce > 45µm, určuje spíše charakteristiky směřující do oblasti 

žárové. Výdržnost materiálu je dána především matrixem, který je tvořen jemným ka-

menivem, pojivem, mikropřísadami, ztekucovadly nebo regulátory tuhnutí.  

Pro zvýšení odolnosti proti změnám teplot u žárobetonů použitelné pro pecní 

agregáty s cyklickým průběhem se zdá být optimálním řešením použití kordieritových 

materiálů, jejichž hlavní vlastností je nízký součinitel teplotní roztažnosti a tím i menší 

napětí vzniklé při teplotním rázu mezi povrchem a středem výrobku. Žárobetony na bázi 

kordieritu jsou vhodné nejen pro výrobu žáromonolitů, ale i pro tvarovky různých tvarů a 

velikostí, které by jinými způsoby výroby byly obtížně dosažitelné. 

Složení žárobetonů je úzce spjato s jeho instalační technikou, jenž nejen určuje 

výsledné vlastnosti, ale také dobu výstavby, celkové investiční náklady a další paramet-

ry. Přehled použitých technologií je uvedeno v tab.1.  Mezi litelné hmoty řadíme žárobe-

tony, kde pro dosažení jeho zpracovatelnosti je použito větší množství záměsové vody, 

jenž značně snižuje parametry žáromonolitu. Použitím plastifikátorů se docílí při stej-

ných reologických vlastech snížení množství záměsové vody. Jedná se o tzv. ztekuce-

né hmoty zpracovatelné vibrací, mezi něž řadíme žárobetony LCC a ULCC. Zvýšením 

vlhkosti vede sice ke zlepšení litelnosti, ale  snižuje se zároveň pevnost monolitu. Při 

složitějších tvarech je omezeno použití těchto typů materiálů vzhledem k tomu, že složi-

tý monolit nelze většinou tvarovat vibrací. Proto byly vyvinuty tzv. samotekoucí žárobe-

tony (SFC - Self Flouwing Castables). SFC mají zásadní změny v zrnitosti, obsahují mi-

kropřísady a speciální deflokulační činidlo. Obsah vlhkosti je 6 a více % (prakticky 

shodné s LCC), dosahované pevnosti jsou shodné s LCC. U těchto hmot je uváděnou 

nevýhodou nízká pevnost po zatuhnutí, dále u SFC jsou zvýšené požadavky na kon-

strukci bednění, kde u shotkretovacích a torkretovacích směsí již není zapotřebí, avšak 

zvyšují se ztráty materiálu při výrobě.  
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Instalační technika Název hmot 
Dusací plastické ( ramming), dusací 

Lití litelné ( casting ) 
Samotečení samotekoucí (self-flowing) 

Vibrace ztekucené ( vibrating ) 
stříkání ( spraycast ) shotkretovací ( shotcreting ) 

Metání torkretovací ( gunning) 
Tab.1. Instalační techniky netvarových žáromateriálů a názvy pro používané hmoty 

 

Při zpracování je nutné dodržet množství záměsové vody, kdy při nízkém obsahu 

je hmota těžko zpracovatelná a při vyšším dochází k segregaci hrubých zrn ostřiva a 

zhoršují se výsledné vlastnosti, především pevnost s pórovitostí. Další ovlivnění zámě-

sovou vodou může být jeho pH a způsob dávkování, kdy se doporučuje dvoustupňové. 

Až začne být směs vlhká po prvním přídavku záměsové vody, dodá se zbytek potřebné 

vody pro docílení  zpracovatelnosti. 

Při prvním uvedení pecního agregátu do provozu je zapotřebí po důkladném vy-

sušení dodržet rychlost nárůstu teploty. Pomalý vzrůst teploty by měl být uplatňován 

především v oblasti teplot, kde odchází ze žárobetonu zbytková fyzikální vlhkost, pak 

chemicky vázaná voda a v oblasti objemových změn. Pro každý agregát je nezbytné 

zpracovat temperovací křivku, kterou je nutné dodržet. 

 

Experimentální část 
 

Práce je zaměřena na hutné žárobetony s kordieritovým a kaolínovým ostřivem 

vhodné právě pro výstavbu pecních agregátů, které byly navrženy pro zpracování vib-

rací a litím. Cílem bylo navržení a posouzení vlivu jednotlivých složek matrixu a techno-

logických parametrů výroby na výsledných vlastnostech žárobetonu a stanovení opti-

mální teploty výpalu. 
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Vlastnosti vstupních surovin 

 

Při návrhu směsí bylo zapotřebí znát křivky zrnitostí jednotlivých surovin, které 

byly převzaty z databáze a.s. MŠLZ Velké Opatovice, stejně jako chemické složení su-

rovin. Pro matrix byly použity pojivé složky vysokohlinitého cementu s Al2O3 71,5-73,5% 

od výrobce Alcoa, hydratizovatelné Al2O3 Alphabond 200 vhodné pro žárobetony obsa-

hující velmi jemné oxidy křemičité jako např.mikrosilika. Pro dosažení požadované 

zpracovatelnosti, plynulé křivky zrnitosti i v jemných podílech a zajištění hutnosti se po-

užily mikropřísady mikrosilika MS 973 od Elkem, reaktivní kysličníky Al2O3 NO 615-10 a 

Al2O3 NO 625 – 31.  Dále byly použity čisté oxidy křemičité KMJ (křemen jemně mletý) 

a hlinité Al2O3 NO 315. Pro vznik indialitu „in situ“ byl dodán surový magnezit. Ztekuco-

vadlo bylo použito Fabutit 448 na bázi polyfosforečnanů hlinitých. Hrubozrnnou frakci 

představuje kordieritového ostřiva CO 1 a kaolínového SOK 4, u kterých bylo naměřeno 

jak chemické složení, tak i dilatace a následně přítomnost minerálu a mikrostruktura 

těchto ostřiv. 

Vlastnosti ostřiv CO 1 a SOK 4 

Ostřiva SOK 4, CO 1 jsou vyráběná v a.s. MŠLZ Velké Opatovice. Výchozí suro-

vinou pro výrobu SOK 4 je kaolin SPEX z lokality Kaznějov a pro CO 1 řecký magnezit 

R6 a  sedlecký kaolín S1. Uvedené suroviny pro výrobu ostřiv se zpracovávají tažením 

z těsta na vakuovém lise s vlhkostí 18-20%. Upravují se do tzv. pocnů s tloušťkou 80 až 

100 mm, které se suší volnoprostorově. Výpal probíhá na tunelových vozech při teplo-

tách u ostřiva SOK 4 1510-1530°C a CO 1 při 1300°C. Vypálené pocny mají u CO 1 

hnědou barvu, typickou pro kordieritové výrobky. Konečnou fází je drcení a následným 

tříděním na ostré frakce. 
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  SOK 4 CO 

1. 

   SOK 

4 

CO 

1. 

SiO2 % 56,52 49,31  PZ % 1,5 13,8

Al2O3 % 38,98 39,09  NH % 0,6 7,0 

MgO % 0,30 5,41  OH % 2408 1975

Fe2O3 % 0,75 2,85  ZH kg/m
3 

2446 2291

Na2O % 0,14 0,29  ZŽ kg/m
3 

-0,13 -0,27

K2O % 1,52 0,82  Lα 

1000°C 

% 0 ,44 0,51

CaO % 0,17 0,37      

TiO2 % 1,13 1,73      

Σ % 99,51 99,87      

Tab.2. Vlastnosti ostřiv SOK 4 a CO 1 
 

a) Teplotní roztažnost ostřiv je vyobrazena v grafu 1, ze kterého byl stanoven koeficient 

délkové teplotní roztažnosti u SOK 4 α50-1000=4,43*10-6 [K-1], u kordieritového ostřiva 

CO 1 α50-1000=5,11*10-6 [K-1], který má být podle výrobce max. 3,50*10-6 [K-1]. 

 
Graf.1. Dilatace ostřiv SOK 4 a CO 1 
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b) Elektronová rastrovací mikroskopie:  

Pro zjištění mikrostruktury byly ostřiva zkoumány pod elektrickým rastrovacím 

mikroskopem i s leptaným povrchem 2% HF po dobu 10 min. 

 
Obr.1. Ostřivo SOK 4 pod elektronovým rastrovacím mikroskopem. Snímky C a D byly 

pořízeny na leptaných vzorcích 2%HF. Zvětšení: snímek A 2500x, B 6400x, C 2500x  a 

snímek D 6700x. 

 

Na obr.1. snímku A je patrná slinutá struktura s mírnou vrstevnatostí, která vy-

chází i ze způsoby výroby, tj. tažením z plastického těsta. Pod skelnou fází se rýsuje 

mullit s typickým jehlicovitým hábitem. Nejsou viděl náznaky pozůstatků kaolinitu, tj. 

vstupní suroviny. Drobná zrníčka (bílá místa na snímku) se přisuzuji zbytkům z lomové 

plochy. Při zvětšení na 6400x snímku B je vidět kompaktní slinutá struktura o dvou fází 

– skelné a krystalické fáze mullitu, který je navzájem propleten a tvořící místy svazkovi-

tě srostlé útvary. 
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Obr.2. Ostřivo CO 1 pod elektrickým rastrovacím mikroskopem. Snímky D, E, F byly 

zhotoveny na leptaném vzorku 2% HF po dobu 10 min. Zvětšení u snímku A je 700x, B 

1200x, C 4000x, D 710x. E 4000x a snímek F je zvětšen 6800x. 

 

Na obr.2, snímku A ostřiva CO 1 je patrná hutná mikrostruktura s protáhlými pó-

ry, zčásti uzavřenými, orientovanými a místy větší protáhlé póry velikosti až 0,04 mm. 

V póru, který je vidět na snímku B byly nalezeny při větším zvětšení 4000x (snímek C) 

jehlicovité až sloupečkovité novotvary čtyřhranného průřezu, který můžou náležet mulli-

tu. Místy jsou patrné ještě pozůstatky jílových minerálů v podobě šupinkovitého tvaru. 
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c) Rentgenová difrakční analýza  určila u SOK 4 mullit a dále náznak β-cristobalitu při 

krystalové linii 0,404 nm s tabulkovou intenzitou 100%. U CO 1 jsou výrazné píky in-

dialitu a mullitu, dále malé množství β-křemene a náznak β-cristobalit. V tab.3. jsou 

uvedeny zjištěné intenzity od paty piku při nastavení 2θ 0,5°/min., 40 kV, 30 mA na 

přístroji Philips Analytical PW 1710 BASED. 

 

 

In/85 In/30 Mu/70 Mu/90 Mu/80 Kř/35
Kř/10

0 

In/50 

Cr/10

0 

In/45

Cr/12

2θ [°] 29,85 18,13 16,49 26,05 33,33 20,83 26,64 21,85 28,41

SOK 4 0 0 132 198 100 0 0 14 0 

CO 1 120 67 80 121 63 13 40 174 123 

Tab.3. Zjištění intenzity minerálů ostřiv SOK 4 a CO 1 v impulzech 

 
 

G -raf.2. Rentgenogram ostřiv SOK 4 a CO 1 s vyznačenými tabulkovými intenzitami mi

nerálů 

Ze zjištěných vlastností vyplývá že: 

• SOK 4 osahuje skelnou fázi a mullit. Považuji tohle ostřivo za kvalitní vhodné pro 

plastifikované žárobetony typů od LCC do SFC, jež jsou vhodné pro vyzdívky pecí 

pracující až do teplot 1500°C. 
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• CO 1 byly kromě indialitu a mullitu zjištěny náznaky β-křemene a β-cristobalit, které 

nebyly z první derivace dilatace patrné. Součinitel teplotní roztažnosti je o hodně 

větší, než je uváděn v propagačních materiálech, který je způsoben jednak slože-

ním, kdy bylo zjištěno o 4% méně MgO a dále asi větší množství taveniny.  

 
 

Návrh složení směsí a příprava vzorků 
 

Prvním kritériem návrhu složení byla křivka zrnitosti definovaná podle Andreas-

senova vztahu                          , kde xo je maximální velikost zrna v mm, y podíl zrna 

menších než x v %,  α exponent zrnitosti, který pro hutné žárobetony samotekoucí je 

α=0,20-0,25 a zpracovatelné vibrací α=0,25-0,30. Pro žárobetony izolační zpracovatel-

né vibrací volíme podíl jemných části menší, proto α=0,30-0,35, protože y - podíl zrna 

menší než x je vyjádřen v hmotnostních %. 

α)* xy = (100
0x

Byly navrženy celkem tři žárobetony.  První KŽB-ULCC s většími pevnostmi po 

zatuhnutí, menším množstvím záměsové vody s α=0,28, z čehož vyplývá i způsob 

zpracování vibrací. Další žárobetony KŽB-NCC-IS a KŽB-NCC jsou samotekoucí hmoty 

s α=0,23.  Protože ostřivo SOK 4 má zbytky na sítě 6 mm, bylo pro výpočet určeno 

xo=6,5mm. Za konstantní parametr bylo zvoleno množství Alphabond 200, mikrosiliky, 

reaktivního kysličníku, ztekucovadla a surového magnezitu, kdy u prvních dvou žárobe-

tonů byl požadován vznik indialitu během výpalu. Složení směsí žárobetonů je uvedeno 

v tab.4, kde změnou poměrů jednotlivých vstupních surovin bylo přiblížit se 

k definovaným křivkám zrnitosti dle Andreassenova vztahu, které mají v logaritmickém 

měřítku tvar přímky, jak je patrné z grafu 3. 
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Graf 3. Naměřená křivka zrnitosti směsí žárobetonů s porovnáním y=100(x/x0)α 

 

 

Množství záměsové vody bylo korigováno při prvním míchání, kde pro zpracová-

ní vibrací je zpracována norma ASTM C860, jejíž název je „Ball-in-Hand Test“, nebo-li 

koule v ruce, která má držet při sobě a zároveň neroztékat. Dále byla u všech směsí 

stanova zkouška rozlití kužele průměru 100/70mm a výšky 50mm dle ASTM C230 

vhodná pro zkoušku zpracovatelnosti vibrací a samotečením. Pro ztekucené hmoty je 

výsledná hodnota procentuálního zvětšení kužele po 30 sekundách vibrace ( F30 ) a u 

samotekoucích hmot procentuální zvětšení kužele po 30 ( F30 ) a 120 sekundách ( 

F120 ). V obr 3. je dokumentována zkouška podle ASTM C860 u KŽB-ULCC a rozlití 

kužele dle C230, kde byl kladen důraz na segregaci hrubých zrn žárobetonu. 
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Obr.3. Na fotografii A 

lze pozorovat 

tekutost směsi při 

plnění komolého 

kužele. Na snímku B 

a C roztečení kužele 

dle ASTM C230. 

„Ball-in-Hand Test“ dle ASTM C860 u ztekucených hmot určených pro zpracování vib-

rací je uveden na snímku D. 

 

Žárobetonová směs KŽB-ULCC KŽB-NCC-IS KŽB-NCC 
SOK  4, fr.0-1 27,0 24,0 14,0 
SOK 4, fr.3-6 22,0 19,0 19,0 

CO 1 pod 0,09 - - 7,0 
CO 1, fr.0-2 - - 12,0 
CO 1, fr.1-3 16,0 17,0 15,0 

Al2O3 NO 315 6,5 7,5 7,5 
Al2O3 NO 615-10 6,5 7,0 7,0 

Al2O3 NO 625 – 31 6,5 7,5 7,5 
Elkem MS 983 3,5 4,0 4,0 

Surový  magnezit 3,7 6,0 - 
KMJ 6,5 7,0 6,0 

Alphabond 200 1,0 0,5 0,5 
CAC CA 270 0,8 0,5 0,5 
FABUTIT 448 0,3 0,3 0,3 

záměsová voda 5,9l/100kg 7,0l/100kg 7,0l/100kg 
Tab.4. Navržené hmotnostní podíly pro výrobu žárobetonů 
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Zatřídění žárobetonů bylo dle množství CaO obsaženého v přídavku cementu, 

kdy u KŽB-ULCC je množství CaO v cementu CAC CA 270 0,208 %, u ostatních 0,13% 

CaO. Vypočtené chemické složení směsí je uvedeno v tab.5.  

 

 

KŽB-ULCC Al2O3 SiO2 MgO TiO2 Fe2O3 CaO alká-

lie 

složení [%] 47,2 46,6 3,0 0,9 0,9 0,4 1,0 

KŽB-NCC-IS Al2O3 SiO2 MgO TiO2 Fe2O3 CaO alká-

lie 

složení [%] 47,7 45,1 4,2 0,8 0,9 0,3 1,0 

KŽB-NCC Al2O3 SiO2 MgO TiO2 Fe2O3 CaO alká-

lie 

složení [%] 49,0 45,0 2,5 1,0 1,2 0,4 1,0 

Tab.5. Vypočtené chemické složení směsí 
 

Z hmotnostních podílů uvedených v tab.4. byly naváženy směsi žárobetonů. Po 

důkladném promíchání během 3 minut bylo přidáno množství záměsové vody ve dvou 

etapách, nejdříve větší část vody, aby směs byla vlhká a držela při sobě, a následně 

zbytek závěsové vody. Směs byla homogenizovala v laboratorním mísiči s nuceným 

oběhem další 3 minuty. Před odlitím do forem s rozměrem trámečků 40x40x160mm, 

popřípadě vložením s vibrací u žárobetonu KŽB-ULCC, byla stanovena zpracovatelnost 

dle ASTM C230. Po 24 hodinovém zatuhnutí trámečky se vysušili při 110°C 

v laboratorní sušárně do dalšího dne. Vzhledem k nedostatku volné kapacity 

v laboratorních pecí, kde je zaručená přesná regulace teploty s přesným programem 

výpalu včetně izotermické výdrže, což zabezpečuje získání srovnatelných a reproduko-

vatelných výsledků zkoušek, bylo přikročeno k výpalu vzorků v průmyslových pecích 

přímo se zbožím při teplotách 600°C, 1000°C, 1270°C, 1310°C a 1420°C. Samotný 

průběh křivky výpalu nebyl zajištěn, protože výpal v tunelových pecích je kontinuální, 

tudíž je i ovlivněn množstvím zboží určeného pro výpal a samotný posun pecních vozů, 

který určuje křivku výpalu, je tímto korigován. Z dodaných informací je vzestup teploty u 
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každého výpalu v rozmezí 0,6 až 0,8 °C/min, délka izotermické výdrže 4-6 hodin a rych-

lost chlazení 0,8-0,9 °C/min.  

 
 

Zjištěné vlastnosti žárobetonů 

 

Z rozměrů trámečků byly stanoveny lineární změny sušením (∆lS) a výpalem 

(∆lP), dále byly stanoveny ztráty hmotnosti výpalem (∆mp). Objemová hmotnost (OH), 

zdánlivá pórovitost (PZ), zdánlivá hustota (ZH) a nasákavost hmotnostní (NH) byla sta-

novena z hydrostatického vážení dle ČSN EN 993-1 na zlomcích o objemu cca 60cm3, 

kde výsledné hodnoty jsou aritmetickým průměrem ze třech měření. Celková pórovitost 

(CP) a hustota (ρm) byla stanovena u KŽB-NCC-IS piknometrickou metodou na jednom 

vzorku. Pevnost v tlaku za studena (PTL) je dána největším zatížením na jednotku plo-

chy, kterému vzorek odolána bez destrukce. Na výřezech tvaru krychličky o hraně 40 

mm byla dle ČSN EN 993-5 stanovena PTL se zatěžující sílou silou 1,6 kN/s. Výsledná 

uváděná PTL je aritmetickým průměrem ze 6 měření. Pevnost v ohybu (POH) za stude-

na dle ČSN EN 993-6 je určena největším napětím, které vydrží vzorek hranolovitého 

tvaru ohýbaný v tříbodovém uspořádání. Zatěžující síla u hutných výrobků je 0,15M 

Pa/s, kde u trámečků průřezu 40x40 mm se vzdáleností podpěr vychází zatěžující síla 

64 N/s. Uváděna POH je dána průměrem ze tří měření. V následujících tabulkách jsou 

uvedené výsledné vlastnosti žárobetonů. 

 
 

  KŽB-ULCC KŽB-NCC-IS KŽB-NCC 
záměsová voda  [ l / 100 kg ] 5,9 7,0 7,0 

F30 [ % ] 175 83 96 
F120 [ % ] - 92 117 
OHV  [ kg / m3 ] 2350 2324 2326 
∆lS [ % ] -0,01 -0,01 -0,06 

 
Tab.6. Zpracovatelnost směsí žárobetonů s OH po zatuhnutí  
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T. zprac. 
[ °C ] 

∆lP P 
[ % ] 

OH 

[kg/m ] [ % ] 

NH 

[ % ] 

ZH POH 
[N/mm

] 
-

2

PTL PZ ∆m
[N/mm

] 
-

2
[ % ] 3 [kg/m ] 3 

110 - - 2314 16,1 6,9 2757 2,9 22,4 
600 0,05 -1,48 2269 16,9 7,4 2730 2,0 17,1 

1000 -0,04 -2,34 2266 18,3 8,1 2775 11,7 105,5 
1270 0,03 -2,34 2273 16,8 7,4 2731 13,0 130,7 
1310 0,02 -2,39 2267 17,1 7,5 2733 15,0 126,0 
1420 0,51 -2,61 2187 17,0 7,8 2635 8,1 126,8 

 
Tab.7. Výsledné vlastnosti žárobetonu KŽB-ULCC 

 
 

T. zprac. OH Z P H ZH POH PTL ∆m∆l ρP P m 
[ °C ] [ % ] [ % ] [kg/m ]3 [ % ] [ % ] [%] [kg/m ]3 [kg/m ] 3 [N/mm

] 
-

2
[N/mm

] 
-

2

110 - - 2287 17,5 0,3 7,6 2772 2868 1,7 7,6 

600 0,03 -2,89 2233 18,6 1,6 8,3 2743 2847 1,3 10,4 

1000 -0,05 -3,35 2214 21,5 3,4 9,7 2821 2889 65,6 

1270 

9,2 

0,07 -3,37 2209 19,6 2,7 8,9 2748 2858 11,6 113,8 

1310 -0,09 -3,32 2208 20,1 3,4 9,1 2766 2884 12,9 112,0 

1420 1,59 -3,65 2084 19,4 2,9 9,3 2587 2703 10,2 126,1 

 
Tab.8. Výsledné vlastnosti žárobetonu KŽB-NCC-IS 

 
 
 
 

T. zprac. 
[ °C ] 

∆lP 
[ % ] 

∆mP 
[ % ] 

OH 
[kg/m3]

PZ 
[ % ] 

NH 
[ % ] 

ZH 
[kg/m3 ] 

POH 
[N/mm-

2] 

PTL 
[N/mm-

2] 
110 - - 2290 17,4 7,6 2772 2,0 11,2 

600 0,07 -0,33 2284 17,6 7,7 2771 1,4 7,0 

1000 0,08 -0,33 2267 18,5 8,2 2782 10,8 109,7 
1270 0,03 -0,41 2280 17,8 7,8 2773 11,7 129,8 
1310 -0,05 -0,33 2293 17,4 7,6 2777 13,7 120,9 
1420 0,41 -0,32 2252 17,1 7,6 2716 11,0 123,8 

 
Tab.9. Výsledné vlastnosti žárobetonu KŽB-NCC 
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a) Odolnost proti náhlým změnám teplot byla provedena dle normy DIN 51068 u vzorků 

KŽB-NCC-IS a KŽB-NCC vypálené při 1310°C s požadovaným maximálním počtem 

150 cyklů náhlých změn teplot mezit 950°C a 10-20°C ponořením do tekoucí vody, aniž 

by nastala destrukce vzorků. 

b) Rentgenová difrakční analýza byla zhotovena v laboratořích závodu Dinaska ve Svi-

tavách na přístroji Philips Analytical PW 1710 BASED při stejném nastavení 40 kV, 30 

mA a rychlostí snímání 2θ 0,5°/min. Rentgenogramy byly pořízeny v intervalu 2θ od 15° 

do 35° v digitální podobě, kde intenzita byla dána v impulzech snímána přímo 

z detektoru v intervalech ∆2θ=0,005°. Z rentgenogramů byly určeny intenzity vztažené 

k patě píku. I když nastavení goniometru bylo u vzorků stejné, vzájemné porovnání je 

však ovlivněno hmotnostním absorpčním koeficientem a jemností vzorků, kdy při maxi-

málním zrnu do 0,063 mm není zaručena četnost krystalů orientovaných souhlasně 

s krystalovou rovinou vzorků dostačujících k průkazné kvantitativní analýze. Pro zjištění 

přítomnosti dalších minerálů byly zhotoveny doplňující rentgenogramy na fakultě VUT 

FAST u KŽB-NCC-IS při tepelném zpracování na 110°C, 600°C, 1000°C, 1310°C a 

1410°C v celém intervalu 2θ. 

V tab.10. jsou uvedeny intenzity minerálů z rentgenogramů pořízených 

v laboratořích Dinaska. Při vyhodnocování byl kladen důraz na koincidenci. Byly určeny 

minerály: indialit (In), mullit (Mu), korund (Ko), β-cristobalit (Cr), β-křemen(Kř) a u KŽB-

NCC-IS při výpalu nad 1270°C spinel (Sp). Po vysušení u žárobetonů KŽB-ULCC a 

KŽB-NCC-IS magnezit a z rentgenogramů pořízených na VUT-FAST u vypálených 

vzorků periklas při 2θ=37°. 
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Mřížková vzdálenost d (nm) 0,3030 0,3418 0,3470 0,3343 0,4090 0,2850 0,2742

Žárobeton 
Teplota 
zprac. 

°C. 

In/85 Mu/90 Ko/60 Kř/100 In/50+ 
Cr/100 

Sp/40+ 
Cr/14 

Mg/10
0 

110 42 64 60 179 46  19 
600 36 71 50 154 42   
1000 38 66 57 179 84   
1270 63 69 58 133 127   
1310 55 58 43 98 94   

KŽB-ULCC

1420 70 141 16  99   
110 48 63 59 149 42  22 
600 36 43 88 259 36   
1000 41 59 60 123 71   
1270 78 61 57 124 119 15  
1310 71 60 52 82 117 14  

KŽB-NCC-IS

1420 95 114 15  121   
110 76 58 65 223 70   
600 69 40 88 289 68   
1000 63 59 70 121 93   
1270 73 52 55 105 128   
1310 57 60 58 94 102   

KŽ+B-NCC

1420 74 127 22  94   
Tab.10. Zjištěné intenzity piku minerálů z rentgenogramů pořízené v lab. závodu Dina-

ska 
 

Spinel byl určen pouze u žárobetonu KŽB-NCC-IS, kde měl výraznou krystalovou 

linii při d=0,2436 nm, která již při teplotě výpalu na 1420°C nebyla patrná (graf 4). U 

ostatních vzorků byl pouze náznak na průběhu píku mullitu při d=0,2878 nm, který mů-

že také být zapříčiněn koincidencí spinelu/40 s cristobalitem/14 při 2θ=31,34°. U tohoto 

žárobetonu většímu vzniku spinelu pomohl jednak magnezit, který po disociaci má větší 

reaktivnost a Al2O3 NO 615-10, NO 625-31, které patří mezi reaktivní kysličníky hlinité. 

 

Jakost: KŽB-ULCC KŽB-NCC-IS 

Minerál d 
[ nm ] 

110 
[ °C ]

600 
[ °C ]

1000 
[ °C ]

110 
[ °C ]

600 
[ °C ] 

1000 
[ °C ] 

MgO/100 + 
magnezit /43 0,2095 33 23 0 44 28 24 

Magnezit 
/100 

0,2732 24 0 0 52 0 0 

 
Tab.11. Intenzity minerálu magnezitu a periklasu v mm, které popisují disociaci magne-
zitu v periklas. Rentgenogramy pořízeny na VUT FAST. 

[      ] 67



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 

 
Graf.4. Rentgenogram žárobetonu KŽB-NCC s vyznačenými tab. intenzitami minerálů 

 
c) Elektronová rastrovací mikroskopie byla pořízena na přístroji TESLA, typ BS 301, 

pozorování v režimu sekundárních elektronů. 

Z žárobetonů byl vybrán KŽB-NCC po vysušení, výpalu na 1310°C a 1420°C. 

Snahou bylo zjistit jednak vliv matrixu na pevnost po vysušení, ale také vliv teploty 

1420°C, při které nastávalo zvětšení objemu žárobetonu. Dalším důvodem výběrem té-

to směsy bylo usnadnění při určování minerálů, protože oxid hořečnatý byl pouze obsa-

žen v kordieritovém ostřivu. V rámci zjistit samotnou mikrostrukturu pórů, ale i propojení 

krystalické fáze, byly vzorky připraveny jak neleptané, tak leptané 2% HF po dobu 10 

min. 
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Obr.4. Žárobeton KŽB-NCC po vysušení při 110°C. Snímek A je při zvětšení 530x, B 
530x, C 5300x a snímek D při zvětšení 5300x. 
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Žárobeton KŽB-NCC po vysušení 
 

Na obr.4. snímku A je vidět soudržnost matrixu s ostřivem, pravděpodobně SOK 

4, které vlivem vytváření na šnekovém lise a následným drcením má místy tabulkovitý 

tvar s ostrými hranami. Je vidět, že i při tomto tvaru zrna se dosahuje dobrého zhutnění, 

protože nejsou patrné větší uzavřené póry a na lomové ploše jsou vidět pozůstatky mat-

rixu. Na snímku B lze pozorovat mírnou vrstevnatost, která může být způsobena při 

zpracování, tj. litím. Při větším zvětšení až na 5300x – snímek C je zjištěno, že navrže-

ná křivka zrnitosti optimálně vyplňuje prostor a nevznikají mikropóry, které jsou zaplnění 

mikropřísadami. Na snímku D je  vidět zrno velikosti až 10µm, které přesně kopíruje 

tvar póru. Znamená to, že zrno se sušením smrštilo, tudíž možná to může být hydrau-

lický produkt vysokohlinitého cementu, který vlivem sušení zmenšil svůj objem. Při po-

drobném pozorování nebyly zjištěny krystalické produkty hydratace, proto asi pevnost 

v tlaku po vytvoření 11,2 MPa bude způsobena vznikem přitažlivých mezimolekulárních 

sil, gely AH3 a hydratačními produkty,  které nejsou při rentgenové difrakční analýze ur-

čitelné nebo v malém množství zjistitelné. 

Žárobeton KŽB-NCC – výpal 1310°C 
Na neleptaném povrchu byla patrná mikropórovitost. V póru, na obr.5. snímku A 

na neleptaném povrchu, který dovoluje vlivem volného prostoru lepší vývin krystalů, 

jsou patrné tabulkovité minerály zřejmě náležející korundu, jenž má habitus vřetenovitý, 

místy tabulkovitý, tvořící zaoblené šestihrany. 
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Obr.5. KŽB-NCC - výpal 1310°C. Snímek A neleptaný, zvětšení 6000x, snímky B,C,D 
leptané 2% HF, zvětšení: B 6000x, C 540x, D 3100x, snímek D detail snímku C. 
 

Na leptaném povrchu snímku B, obr.5. při zvětšení 6000x, které bylo bráno za 

tzv. reprezentativní místo, jsou patrné mikrokrystalky. Na snímku C je vidět ostřivo, kte-

ré může patřit jednak SOK 4 nebo CO 1, na němž jsou zřejmé mikrotrhlinky, které jsou 

následkem textury vzniklé při tažení pocnů. Místy jsou pozorovány póry velikosti 10µm, 

které vznikly uzavřením vzduchu při lití. Snímek D je detail C, na němž můžeme pozo-

rovat mikrotrhlinky, kdy krystalická fáze je oddělena od skelné fáze. Samotná přítom-

nost těchto mikrotrhlinek je diskutabilní, kdy asi vlivem chlazení mohly mít tyhle krystal-

ky větší délkovou roztažnost, jenž zapříčinila oddělení od matrixu. Při výpalu na 1420°C 

( viz. obr. 7 ) již nejsou pozorovány. 

 
 

Žárobeton KŽB-NCC - výpal 1420°C 
 

Při porovnání snímku A, B na obr.6 jsou patrná dvě rozdílná místa. Budeme-li 

brát v potaz optickou mikroskopii uvedenou na obr.11 a 12, snímek A je zřejmě matrix 

s hutnou strukturou a orientovanými mikropóry, patrně vzniklé při lití. Na rozdíl od sním-

ku B, které zřejmě bude náležet ostřivu CO 1, je patrná otevřená pórová struktura. Ná-

hodně při delším zkoumání se nalezly drobné krystalické novotvary v póru matrixu, 
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snímek C, s protáhlými jehlicovitými minerály. Při detailu, snímek D, je vidět skelná fá-

ze, v níž se rýsují jehlicovité minerály mající náznak čtyřhranného průřezu, které mohou 

patřit minerálu mullitu. 

 
Obr.6. Žárobeton KŽB-NCC, výpal 1420°C, neleptaný povrch. Snímek A při zvětšení 
520x, B 510x, C 1000x, snímek D při zvětšení 3500x. 

 

 
Obr.7. Žárobeton KŽB-NCC, výpal 1420°C, leptaný povrch 2%HF dobu 10min. Snímek 
A při zvětšení 520x. B,C detail snímku A, B 1700x, C 5300x. Snímek D při zvětš. 
6000x., E 6100x. 
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Na obr.7. s leptaným povrchem žárobetonu KŽB-NCC snímku A jsou pozorovány 

větší dutiny, patrně vzniklé po odleptání skelné fáze.  Také ojediněle byly zpozorovány 

dva novotvary velikosti až 60 µm, jejíchž zvětšení je na snímcích B a C. Lze říci, že 

nemusí nenáležet minerálům vzniklých v průběhu výpalu, protože na po těchto útvarech 

jsou pozorovány nové krystalické fáze. Na snímku B je možno pozorovat hexagonální 

tvar se zaoblenými hranami. Možným vysvětlením může být jednak náhodný shluk 

vstupních surovin, popřípadě i nečistoty, ale také hydratační produkty podobné na 

obr.4. snímek D. Vzhledem k velikosti zrna přisuzuji tyhle útvary k surovině vysokohlini-

tého cementu, který byl při jeho použití částečně hydratován. Podle těchto předpokladů  

kalciumhydroaluminánty, zřejmě CAH10, vlivem zahřívání se rozložily, aniž by změnily 

svoji strukturu třeba na kubický hydroglosulár do teplot 200°C, který vlivem slinování 

přešel na kalciumalumináty s přesně neurčeným poměrem oxidů. Na povrchu vzniklé 

novotvary pak můžeme přisoudit skupině minerálů soustavy A-S a C-A-S. Na snímcích 

E a D obr.7 jsou vidět jehlicovité krystaly čtvercového průřezu náležející mullitu, které 

vytvořili při póru svazkovitě srostlé útvary (snímek D). Na snímku E lze si všimnout pro-

vázání těchto minerálů matrixem, jenž mají náhodné uspořádání a místy vyčnívají 

z matrixu vlivem lomové plochy, protože byly tzv. přepůleny a následným leptáním 

2%HF skelné fáze zvýrazněny. 

 

 

 

 
 

[      ] 73



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Odzkoušení žárobetonů v provozních podmínkách  
 

Navržené žárobetony byly společně s žárobetonem ZBC 130-P 0-6, který obsa-

huje elektroporcelánové ostřivo, odzkoušeny v provozních podmínkách při výrobě ka-

meniny ve firmě PKZ Keramika Poštorná a.s. Byly vyrobeny tvárnice rozměrů cca 

150x300x300 mm, které byly uloženy na vrchní vrstvu pecních vozů ve stavu po vytvo-

ření, vysušení a výpalu při 1310°C. Tyto žárobetony vydržely bez újmy 50 teplotních 

cyklů výpalu kameniny při 1270°C. Dokumentace je uvedená v obr.9 a 10, označení 

vzorků s ZBC 130-P 0-6 je 1/V, 1/S a 1/P, kde V,S,P znační po vytvoření, vysušení a 

výpalu. Stejně jsou označené žárobetony KŽB-ULCC 2/V, 2/S, 2/V, KŽB-NCC-IS 3/V, 

3/S. 3/P a KŽB-NCC 4/V, 4/S a 4/P. 

 

 
Obr.8. Uložení žárobetonových tvarovek na pecním voze, které tvořili jeho kryt a nos-

nou plochu pro nástavbovou konstrukci. 
 

Pro konstrukci vrchní vrstvy používají pálený lupek pojený cementem CEM I, kte-

rý má životnost cca 2 měsíce, protože jsou vysoce namáhány přímým žárem a zatíže-

ním nástavbovou konstrukcí. Cena materiálu tohoto žárobetonu je cca 3000 Kč/tunu. 

Předpokládaná cena u navržených žárobetonů je 16000 Kč/tunu, u ZBC 130-P 0-6 

12500 Kč/tunu, což představuje větší investiční náklady. Použitím těchto materiálů je 

zapotřebí pořízení míchacího zařízení s nuceným oběhem, které tyhle náklady opět 

zvednou, protože dosavadní výroba žárobetonů s ostřivem páleného lupku pojeného 

portlandským cementem probíhá při samospádovém míchání. 
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Obr.9. Kontrola povrchu žárobetonů po 50 teplotních cyklech při výpalu kameniny 
 

 

 
Obr.10. PKZ Keramika Poštorná a.s. Snímek A a B – narušený povrch žárobetonu vli-
vem vystavení přímého žáru z hořáků a nekvalitního žáromateriálu vyráběného 
z páleného lupku a portlandského cementu. Snímky C a D – nástavbová konstrukce na 
vrchní vrstvě pecního vozu s pálícími pomůckami. 
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Diskuse výsledků 
 

Navrženy byly tří druhy žárobetonů s rozdílnou zpracovatelností a složením. Žá-

robeton KŽB-ULCC byl díky většímu obsahu vysokohlinitého cementu a hydratizovatel-

ného oxidu hlinitého Alphabondu 200 s α=0,28, definované dle Andreassenovy křivky 

zrnitosti, navržen pro zpracování vibrací. Výhodou jsou větší počáteční pevnosti po za-

tuhnutí a menší počáteční pórovitost díky menšímu obsahu záměsové vody. Základní 

složkou této jakosti jsou jako u dalších žárobetonů kaolínové SOK 4 a kordieritové CO 1 

ostřivo. K této směsi byl přidán také surový magnezit, který s ostatními hlinitokřemičitý-

mi oxidy obsaženými v matrixu reaguje za vzniku indialitu během výpalu „in situ“. 

Ostatní žárobetony KŽB-NCC-IS a KŽB-NCC jsou navrženy s α=0,23 a menším 

obsahem vysokohlinitého cementu a Alphabondu 200, které zaručili samotečení směsi 

při zpracování. KŽB-NCC-IS obsahuje 6% magnezitu pro vznik indialitu „in situ“. 

Další podmínkou jako u všech žárobetonů bylo použití deflokulačního činidla Fa-

butit 448, které bylo přidáno v práškovém stavu s obsahem 0,3%hmot. vztaženo k celé 

směsi. 

 

a) Vstupní suroviny 

Pro matrix se použily kvalitní suroviny s vysokou čistotou. Jedná se kromě mag-

nezitu a pojivých látek se o čisté oxidy Al2O3, SiO2, které zaručují až nulové smrštění při 

sušení. Vlastnosti použitých ostřiv SOK 4 a CO 1 jsou uvedeny v tab.2. SOK 4 je kvalit-

ní kaolínové ostřivo, které vlivem výpalu na 1520°C obsahuje mullit a skelnou fázi. 

Hlavní fází ostřiva CO1 jsou indialit a mullit. Dále byly zjištěny v malém množství krysta-

lické fáze SiO2. Vzhledem k menšímu obsahu MgO a větší délkové roztažnosti byly 

odebrány vzorky, u kterých asi nebyl dodržen technologický postup. 

 

b) Zpracovatelnost směsí 

U KŽB-ULCC vychází dle ASTM C230 roztečením komolého kužele s vibrací F30 

175%, což zaručuje výbornou zpracovatelnost, která i při větším obsahu vody by byla 

vhodná pro zpracování samotečením. U KŽB-NCC-IS je samovolné rozlití kužele F30 

83% a F120 92%, u KŽB-NCC F30 96% a F120 117%. Je vidět, že během prvních 30 
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sekund nabývá výrazného zvětšení průměru koláče, které po 2 minutách je již nepatrné. 

Tohle chování je také požadované pro daný způsob zpracování. 

 

c) Lineární a hmotností změny během výroby 

Smrštění sušením bylo měřeno na zatvrdlých trámečcích, které byly vystaveny 

teplotám od 18°C do 24°C v prostorách laboratoří MŠLZ po dobu 1 dne,  u nichž po vy-

sušení byly naměřeny délkové změny řádově setiny procenta, které lze považovat za 

nulové. Při výpalu nastaly výrazné objemové změny až při 1420°C, kdy se u všech třech 

žárobetonů jednalo o zvětšení objemu, jak je patrné z grafu 5.  

 
Graf.5. Délkové změny výpalem 
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Příčinou vzniku zvětšení objemu při výpalu na 1420°C je dán hlavně změnou 

měrné hmotnosti nových fází. V tab.12 jsou uvedené měrné a molekulové hmotnosti 

minerálů, ze kterých jsou v tab.13 vypočteny  objemové a lineární změny při předpokla-

du, že se dané reakce budou probíhat bez vedlejších produktů a vzorky budou mít stej-

nou celkovou pórovitost. Při vzniku indialitu z periklasu, křemene a korudnu vychází ob-

jemová změna +20%. Použijeme-li při výpočtu místo perikasu magnezit, který se při vý-

palu nad 600° disociuje na periklas a CO2, jenž zapříčiňuje zvětšenou pórovitost, je li-

neární změna smrštěním 12%, pokud budeme-li brát opět stejnou pórovitost vytvoře-

ných vzorků a konečného materiálu. Z toho vyplývá, že použitím magnezitu se zvětšila 

celková pórovitost, ale i měrná hmotnost. Důvodem zvětšení objemu může být vznik 
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skelné fázi o menší měrné hmotnosti. Proč nedošlo ke slinutí střepu při výpalu 1420 °C 

můžeme hledat vysvětlení podle obr.7. snímek D a E, kdy zřejmě při zahřívání na teplo-

ty vyšší než cca 1350°C vznik skelné fáze podpořil vývin mullitu, který zabránil smrštění 

vzorku vlivem propojení krystalické fáze. Samotné zvětšení objemu již vypálených vzor-

ků při teplotách 1270°C a 1310°C opětovným zahřáním na 1420°C nelze již předpoklá-

dat, spíše smrštění, protože první výpal výrazně ovlivňuje výsledné vlastnosti žáromate-

riálů. 

 

 

Měrná hmotnost Molekulová hmotnost Molekulový objemMinerál 
g/cm3 g/mol cm3/mol 

Magnesite 3,00 84,31 28,10 
Křemenné 

sklo 
2,20 60,08 27,31 

Křemen 2,62 60,08 22,93 
Cristobalit 2,27 60,08 26,47 

Korund 4,05 101,96 25,18 
Periklas 3,78 40,30 10,66 
Spinel 3,64 142,27 39,09 
Mullit 3,05 426,05 139,69 
Indialit 2,51 584,95 233,05 

Tab.12. Měrné a molekulové hmotnosti minerálů 
 

Vstupní minerály Vo Výstupní slouče-
niny 

V1 ∆V [%] ∆l [%]

5.křemene + 2.korundu + 
2.periklas 

186,3
3 

indialit 233,05 20,05 6,28 

5.křemene + 2.korundu + 
2.magnezit 

305,5
2 

indialitu + 
2.CO2↑ 

233,05 -31,10 -11,68

2.spinel + 2.křemen 192,8
3 

indialit 233,05 17,26 5,45 

korund+periklas 35,84 spinel 39,09 8,31 2,70 
3.korund+2.křemen 121,3

9 
mullit 139,69 13,10 4,19 

Křemen 22,93 cristobalit 26,47 13,36 4,27 
Křemen 22,93 křemenné sklo 27,31 16,03 5,08 
Tab.13. Objemové a délkové změny při reakcích v žáru  
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Graf 6. Hmotnostní ztráty výpalem 
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Změna hmotnosti vzorku je zobrazena v grafu 6. U betonů KŽB-ULCC menší 

úbytek celkových ztrát hmotnosti při 600°C je zřejmě dán chemicky vázanou vodou ve 

vysokohlinitanovém cementu. Předpokládané větší úbytky hmotnosti u KŽB-NCC-IS 

jsou dány disociací magnezitu v periklas. 

 

d) Mineralogické složení 

I když rentgenogramy byly pořízeny při stejném nastavení měřícího goniometru, 

výsledné hodnoty jsou však ovlivněny hmotnostním absorpčním koeficientem, přípravou 

vzorků a samotnou jemností, kdy se doporučuje při kvantitativní analýze jemnost vzorku 

až 5 µm, která je však technologicky těžko dosažitelná.  

V tab.10 jsou intenzity píku minerálů v impulzech, které byly měřeny od jejich pat. 

Zvýšená intenzita křemene při 600°C je zřejmě dána chybou při přípravě vzorků, kdy při 

této teplotě nastal pokles pevnosti a došlo k odmísení ostřiv, což také vypovídá o menší 

intenzitě mullitu. 

Kvantitativní analýza je založena na přímé úměrnosti intenzitě difrakční linie a 

množstvím dané fáze. Budeme-li uvažovat i pro naše hrubé popsání průběhu reakcí tu-

hle teorii, při vyšší teplotě výpalu dochází k dokonalejší reakcí vstupních oxidů, hlavně 

křemene, který při výpalu na 1420°C nebyl určen. Vznik indialitu u KŽB-NCC-IS 

z periklasu je již při 1270°C, jehož největší množství je opět při 1420°C, kdy při této tep-

lotě nebyl určen spinel, jež u tohoto žárobetonu při nižším výpalu vznikl z periklasu, kte-

rý vlivem disociace magnezitu měl větší reaktivnost, a z většího množství reaktivních 

kysličníků NO 615-10, NO 625-31. Intenzita piku mullitu při této teplotě je až dvojnásob-

ná než při výpalu na 1310°C. Znamená to tedy až dvojnásobné celkové množství mulli-

tu, z čehož vyplývá, že při výpalu na 1310°C jeho vzniklé množství „in situ“ bylo mini-

mální, nebo také v nedokonale vyvinutých krystalech, jenž měli menší reflexní schop-

nost. Tohle lze i pozorovat na snímcích z elektronové rastrovací mikroskopie, kdy na 

obr. 5. snímku B, výpal 1310°C, jsou vidět na leptaném povrchu pouze blíže neurčené 

mikrokrystalky. Při výpalu na 1420°C, obr.7. snímek D a E, již lze pozorovat vyvinuté 

jehlicovité krystaly mullitu, jejichž vznik byl zřejmě podpořen množstvím taveniny. Také 

na lomových plochách je vidět větší slinutí při 1420°C, kdy při 1310°C je patrná mikro-

pórovitost, která se projevila na tvaru lomové plochy, která při 1420°C měla místy 
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lasturnatý lom. Snímky lomových ploch jsou uvedené na obr.11, kde si lze všimnout ta-

ké většího obsahu tmavých skvrn náležející ostřivu CO 1 a vytavenin železitého, které 

je zobrazeno na žárobetonu KŽB-ULCC při 1420°C. Tyhle tzv. vytaveniny šlo také zpo-

zorovat na ostatních vzorcích vypálené při této teplotě. 

 

e) Odolnost proti náhlým změnám teplot 

Pro tuto zkoušku byly navrženy žárobetony s maximálním a minimálním množ-

stvím MgO, tj. KŽB-NCC-IS s 4,2% MgO a maximálním možným množstvím indialitu 

30,4%, KŽB-NCC s 2,5% MgO a teoretickým maximálním množstvím indialitu 18,1%. 

Vzorky byly vypáleny na teploty 1310°C, kdy bylo zjištěna krystalická fáze SiO2, která 

zřejmě v daném množství nepůsobí negativně na OZT, protože po 150 cyklech 

nenastala destrukce vzorků. Dále je uváděno, že již malé množství indialitu nad 15% 

výrazně pozitivně ovlivňuje OZT. 

 

f) Pevnost v tahu, v tlaku za ohybu a další zjištěné vlastnosti žárobetonů 

Po vytvoření mají žárobetony KŽB-NCC a KŽB-NCC-IS poměrně malou pevnost, 

řádově do 10 MPa. Žárobeton KŽB-ULCC s větším množstvím pojivých látek a menším 

množstvím záměsové vody, který má z navržených žárobetonů nejmenší zdánlivou pó-

rovitost, vykazoval po zatuhnutí pevnost v tlaku 22,4 MPa. 

Při výpalu na 600°C se projevil pokles pevnosti v tlaku,jenž je způsoben ztrátou 

hydraulické vazby. Výrazného zpevnění bylo naměřeno při výpalu na 1000°C vlivem 

vzniku keramické vazby během zhutnění. Na lomové ploše, obr.13, je vidět, jak lomová 

plocha prochází skrz ostřiva, což značí, že matrix má dokonalou soudržnost s SOK 4, a 

CO 1. Menší pevnosti u KŽB-NCC-IS při výpalu na 1000°C oproti ostatním jsou zřejmě 

způsobené disociací magnezitu, který měl vliv na zvětšenou zdánlivou pórovitost, jak je 

patrné z grafu 9. Při výpalu nad 1270°C nabývají pevnosti v tlaku již podobných hodnot, 

řádově na 100 MPa. 
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Graf. 7. Pevnost v tlaku žárobetonů  

 
Graf.8. Pevnost v tahu za ohybu žárobetonů  

 
Pevnosti v tahu za ohybu jsou znázorněné v grafu 8, ze kterého je patrné, že 

stejně jako u pevnosti v tlaku výrazného zpevnění dochází až při výpalu nad 1000°C. U 

teploty výpalu 1420°C se projevil pokles, který může být způsoben vznikem skelné fáze 

a tím vzniku křehčího materiálů.  
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Obr.11. Žárobetony KŽB ULCC – snímek A,C a KŽB-NCC-IS – snímek B a D. Snímky 

A,B jsou při výpalu na 1310°C, C a D při 1420°C, zvětšení 2x. 

 

Při porovnání snímků v obr.11 lze usuzovat, že lomová plocha prochází mezi 

ostřivem CO 1, u kterého při výpalu na 1420°C byla zjištěna otevřená pórovitá struktura 

(obr.12). Možnou příčinou může být jiná distribuce pórů ve prospěch větších. 
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Obr.12. Detail na ostřivo CO 1 při výpalu na 1310°C – snímek A, kde je ještě patrné 
rozhraní ostřivo – matrix. Snímek B,C – při výpalu na 1420°C. Snímek: 

A: KŽB-ULCC, zv.40x,  
B: KŽB-ULCC, zv.40x, 

 C: KŽB-NCC-IS,zvětšení 160x.  
 

Obr.13. KŽB-ULCC po 
výpalu na 1000°C, 
zvětšení 40x. Lomová 
plocha prochází skrz 
kordieritové a kaolínové 
ostřivo, což svědčí o 
dobré soudržnosti 
ostřivo - matrix. 
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Při výpalu na 1000°C se projevila u všech žárobetonů větší zdánlivá pórovitost, 

jenž má za následek uvolnění chemicky vázané vody a disociace magnezitu u KŽB-

ULCC a KŽB-NCC-IS. U KŽB-NCC-IS byla naměřena i celková pórovitost průměrně 

okolo 23%. Tato větší pórovitost zřejmě zabránila destrukci vzorku během výpalu, kdy 

nebyl brán zřetel na úbytek hmotnosti vlivem úniku vody a CO2, tudíž nebyly provedeny 

izotermické prodlevy.  

 
Graf.9. Zdánlivá pórovitost žárobetonů s celkovou pórovitosti u KŽB-NCC-IS 
 

Technické údaje žárobetonů: 
 
  KŽB-

ULCC 
KŽB-NCC-

IS 
KŽB-NCC

Množství záměsové vody litr/100 
kg 

5,9 7,0 7,0 

Zpracovatelnost - vibrací litím litím 
Pevnost v tlaku po zatuhnutí MPa 22,4 7,6 11,2 
Pevnost v tahu za ohybu po zatuhnutí  MPa 2,9 1,7 2,0 
Teplota výpalu žárobetonu 
Teplota použití 

°C 
°C 

1300 
1300 

1300 
1300 

1300 
1300 

Délkové změny sušením % 0 0 0 
Délkové změny výpalem max.% ±0,1 ±0,1 ±0,1 
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Výsledné vlastnosti vypáleného žárobetonu: 

  

Pevnost v tlaku  MPa 126,0 112,0 120,9 
Pevnost v tahu za ohybu  MPa 15,0 12,9 13,7 
Odolnost proti změnám teplot (H2O) cykly - >150 >150 
Objemová hmotnost kg.m-3 2270 2210 2290 
Zdánlivá pórovitost % 17,1 20,1 17,4 
Nasákavost hmotností % 7,5 9,1 7,6 
Délková teplotní roztažnost při 1000°C max.% 0,50 0,50 0,50 

 

Závěr 
 

Navržené žárobetony KŽB-ULCC, KŽB-NCC-IS a KŽB-NCC jsou vhodné pro vý-

robu žáromonolitů do pecních agregátů pracujících do 1300°C. Vyznačují vysokou pev-

ností v tlaku, odolností proti náhlým změnám teplot a jsou tedy vhodné pro vysoce na-

máhaná místa. Lze je použít např. pro výrobu tvarovek pecních vozů přímo na místě, 

což bylo i odzkoušeno v provozních podmínkách při výrobě kameniny. Vyrobené pecní 

tvarovky byly uloženy na pecní vůz v různých stádiích výroby, tj. po vytvoření, vysušení 

a výpalu. Na všech těchto tvarovkách nebyl zjištěn vznik trhlin po 50 teplotních cyklech 

při výpalu na 1270°C, ani zřejmý úbytek materiálu na hranách, i když tyto tvarovky byly 

vystaveny přímému žáru z hořáků a zatíženy nástavbovou konstrukcí, na kterém je 

umístěno zboží určené pro výpal. 

I když nemohla být naměřena důležitá zkouška únosnost v žáru, lze uvedené žá-

robetony s jistou zárukou navrhnout pro teploty až do 1300°C, kdy při této teplotě výpa-

lu nedochází k tavení ostřiva CO 1, jak je patrné z obr.12. Při 1420°C došlo 

k částečnému propojení s matrixem, které se projevil na větším podílu hnědých skvrn. 

Dále při výpalu na 1420°C nastal pokles pevnosti v tahu za ohybu oproti teplotě výpalu 

na 1310°C, který má vliv na trvanlivost materiálů při rychlém chlazení. Délkové změny 

výpalem až do 1310°C nabývaly hodnot řádově desetin procenta, které lze považovat 

za nulové. Jediným nedostatkem této teploty je přítomnost v malém množství krystalic-

kého SiO2, který zřejmě v tomto množství nemá vliv na odolnost proti náhlým změnám 

teplot. Při různých výpalech nebyl brán ohled na únik chemicky vázané vody a disociaci 
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magnezitu, který nezpůsobil destrukci vzorků vlivem větší celkové pórovitosti, který je u 

KŽB-NCC-IS cca 23%. Pouze se projevil tento úbytek hmotnosti na zvětšení zdánlivé 

pórovitosti při 1000°C.  

Dalším důvodem doporučené první teploty výpalu a provozní teploty 1300°C u 

žáromonolitů jsou minimální délkové změny výpalem, které vlivem rozdílného prohřátí 

vnějšího pláště a vnitřní části žáromonolitu mohou vyvolat napětí v materiálu a možnou 

destrukci.  
 

 

[      ] 87



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Seznam literatury 
 

[1] Hlaváč J.: Základy technologie silikátů; SNTL, Praha 1981     
[2] Hanykýř V.: Kutzendörfer J.: Technologie keramiky; Vega, Praha 2000 
[3] Lach V.: Keramika, VUT, Brno 1992 
[4] Bárta R., Bartuška M.: Kordierit v keramických hmotách pod drobnohledem; Tech-

nologie silikátů, Sborník výzkumných prací II; SNTL Praha 1955; (str.40-47) 
[5] Valenta L.: Keramická příručka; Vydavatelství technické literatury Horní Maršov, 

1999 
[6] Wilhelm Eitel: Silicate Science; Volume III. Dry Silicate Systems; Academic Press 

New York - London 1965 
[7] Kutzendörfer J., Máša Z.: Žárovzdorné tepelně izolační materiály; Informatorium, 

Praha 1991 
[8] Strouhal T.: Žárobetony pro vysokoteplotní aplikace a možnosti modifikace jejich 

vlastností; Technická univerzita Ostrava, Ostrava 1999 
[9] Lang K.: Cordieritové materiály stále aktuální; MŠLZ a.s., Velké Opatovice 1998 
[10] Lach V.: Nový silikátový koncept a jeho přínos ve výzkumu a technologii silikátů - 

Doktorská disertační práce; Brno 1977 
[11] Staroň J., Tomšů F.: Žiarovzodrné materiály, výroba, vlastnosti a použitie; Alfa, 

Bratislava 1992 
[12] Björn Myhre: Cement-free castables in systém MgO-SiO2, the effect of bond phase 

modifiers on strength, Elkem 1991 
[13] Rasch H.: Wie temperutbeständig ist Cordierit?; Ceramic Forum International - 

DKG 68 (SRN) 1991, No. 7/8; str. 338 - 345 
[14] Chen Z.: Hot Strength of Cordierite - SiC - Mullite Self-flow Castables for Kiln Funiture; Unitecr 

´99; Berlin 6-9. 9. 1999 
[15] Grosjean P.: Chlorite and Chlorite-Rich Talcs in Cordierite; Interceram Vol. 44 - No. 6;  

str. 411-414 

[16] Grosjean P.: Cordierite Ceramics; Interceram Vol.42 - No.1, 1993: str. 11-15 
[17] Sandberg B. a kol.: Castables in the systém MgO-Al2O3-SiO2; Unitecr ´95; Kyoto, 

Japan  1995 
[18] Laurich J.O., Kriechbaum G.W., Vance M.V.: Použití hydratizovatelných oxidů hli-

nitých jako pojiv v žárovzdorných materiálech; Silika 6 1996, str. 167-170, 274-276 
[19] Strizgak T., Lang K.: Žárobetony s kaolínovým ostřivem, Silika 5-6 2001, str. 195-

199 
[20] Konta J.: Keramické a sklářské suroviny, Univerzita Karlova, Praha 1981 

[      ] 88



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
[21] Walz W.: Refractories for Temperarutes up to 1300°C in Ceramic Kiln Costruction; 

Ceramic News Special Refractories, Volume 7, No 2, 2000, str. 6-13 
[22] Pešek J. a kol.: Bezcementové samotekoucí žárobetony – významný pokrok 

v technologii výroby žárovzdorných netvarových materiálů; Silika 3-4 2001, 
str.117-119 

[23] Krebs R.: Moderní řešení žárovzdorných problémů pomocí netvarových žáro-
vzdorných materiálů; Silika 3-4 2000, str.143-147 

[      ] 89



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
 

ROZVOJ TRHLÍN NA ŽELEZOBETÓNOVÝCH NOSNÍKOCH 
VYSTUŽENÝCH EXTERNE NALEPENOU UHLÍKOVOU 

TKANINOU 
 

Řešitel:  Milan Čuraj, Žilinská univerzita, Stavebná fakulta 
   Obor : Katedra stavebných konštrukcií a mostov  

Vedoucí práce:   Ing. Patrik Kotula  
   Žilinská univerzita, Stavebná fakulta 

 

 

Anotace práce:  
 

 Predmetom práce je sledovanie vzniku, rozvoja a šírok ohybových a šmykových 

trhlín na ŽB nosníkoch, ktorých šmyková výstuž (strmene) bola nahradená externe 

nalepenou uhlíkovou tkaninou S&P C Sheet 640 zosilňujúceho systému MBrace, 

patriacej k moderným nekovovým materiálom – tzv. kompozitom vystužených vláknami 

označovaných ako FRP – Fibre Reinforced Polymers. V práci sú uvedené výsledky, 

analýza a vyhodnotenie statickej skúšky takto vystužených nosníkov zaťažovaných až 

do porušenia šmykom. Experimentom sa zistil výraznejší vplyv tkaniny na vznik 

a priebeh ohybových a šmykových trhlín na rozdiel od výpočtového modelu. Overilo sa 

výrazné zvýšenie šmykovej únosnosti ŽB nosníkov vďaka externému vystuženiu 

tkaninou, ale tiež jej veľké ovplyvnenie a závislosť od kvality nalepenia a adhézie 

uhlíkovej tkaniny ako rozhodujúceho faktora na výsledný efekt a úspešnosť aplikácie 

externe nalepenej tkaniny s cieľom zosilnenia ŽB konštrukcie. 
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1 Úvod  
 

 Železobetónové konštrukcie sú počas svojej životnosti vystavené rôznym vply-

vom, ktoré vedú ku zníženiu ich celkovej spoľahlivosti. Snaha využívať tieto konštrukcie 

aj naďalej, často za iným účelom, ako bolo pôvodne projektované, vedie projektanta ku 

potrebe zvýšiť únosnosť jednotlivých nosných prvkov daného objektu. Možností realizá-

cie dodatočného zosilnenia je vzhľadom na súčasnú úroveň poznania niekoľko a čoraz 

častejšie sa využívajú moderné nekovové materiály (kompozity vystužené vláknami, 

súhrnne označované ako FRP – Fiber Reinforced Polymers).  

 V predloženej práci sa zaoberám všeobecnými otázkami šmykovej únosnosti be-

tónových nosných prvkov, metódami a prostriedkami jej zvýšenia, ako aj s tým súvisia-

cim vznikom, rozvojom a šírkou a medznými stavmi trhlín. Ťažisko práce tvorí experi-

mentálne overenie, analýza a výsledky zosilnenia železobetónového nosníka vystuže-

ného externe nalepenou uhlíkovou tkaninou S&P C Sheet 640 systému MBrace firmy 

SKW-MBT. 

 

 

Úvod do problematiky spoľahlivosti betónových nosných prvkov 

 
 Nosná sústava vytvorená jednotlivými prvkami musí spĺňať viacero kritérií. Je to 

predovšetkým požiadavka spoľahlivosti, použiteľnosti a trvanlivosti 

Spoľahlivosť sa normatívne definuje ako všeobecná vlastnosť objektu plniť požadova-

né funkcie pri zachovaní hodnôt stanovených prevádzkovými ukazovateľmi v daných 

medziach, v podmienkach a v čase. Jej súčasťami sú napr. bezporuchovosť, životnosť, 

udržovateľnosť.  

Bezpečnosť sa definuje ako vlastnosť objektu neohrozovať ľudské zdravie alebo život-

né prostredie pri plnení predpísanej funkcie počas stanoveného času a za stanovených 

podmienok.  

  Nosné betónové konštrukcie sú dimenzované podľa metódy medzných stavov 

s prihliadnutím na premenlivosť vlastností materiálov, zemín a geometrických charakte-

ristík. Základné zložky spoľahlivosti stavebných konštrukcií sú: bezpečnosť (patrí do I. 
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skupiny medzných stavov), použiteľnosť (patrí do II. skupiny medzných stavov) 

a trvanlivosť, pre ktorú doposiaľ nie je definovaný medzný stav. 

 Konštrukcia vyhovuje z hľadiska trvanlivosti, ak počas svojej doby užívania plní 

svoju funkciu, čo do bezpečnosti a použiteľnosti, bez podstatnej straty úžitkových vlast-

ností, resp. nadmernej a nepredvídanej údržby a opráv.  

Ako životnosť objektu, nosnej konštrukcie, či prvku sa označuje doba, počas ktorej by 

mala vyhovovať požiadavkám prevádzky v predpokladaných podmienkach. Uvádza sa 

spravidla v rokoch [1]. 

 Životnosť konštrukcie môžeme tiež definovať ako čas, za ktorý sa konštrukcia 

dostane do medzného stavu, resp. sa konštrukcia stane nepožívateľnou. Medzi hlavné 

činitele, ktoré svojimi účinkami znižujú celkovú životnosť konštrukcie patria: zmrašťova-

nie a dotvarovanie betónu, účinky od teplotných zmien, deformácie základov 

a základových pôd, vplyv korózie výstuže a betónu, pôsobenie rôznych kyselín, na-

dmerným preťažovaním konštrukcie atď.   

 Z pohľadu existujúcej konštrukcie sa za parameter spoľahlivosti považuje zaťaži-
teľnosť, nakoľko spĺňa všetky atribúty spoľahlivosti, t.j. bezpečnosť, použiteľnosť, ži-

votnosť a hospodárnosť. Tým je možné považovať zaťažiteľnosť existujúcej konštrukcie 

za kvantitatívny a kvalitatívny parameter jej spoľahlivosti a tým sa stáva aj rozhodujúcim 

parametrom jej ohodnotenia . Zaťažiteľnosť konštrukcie sa stanovuje podrobným static-

kým prepočtom, pričom sa určuje zaťažiteľnosť všetkých rozhodujúcich nosných kom-

ponentov. V súčasnosti sa spoľahlivosť celej sústavy definuje spoľahlivosťou najslab-

šieho článku, teda aj zaťažiteľnosť celej konštrukcie je definovaná zaťažiteľnosťou jej 

limitujúceho prvku, čiže toho prvku, ktorý vykazuje najmenšiu hodnotu zaťažiteľnosti. 

 

 

Činitele ovplyňujúce zníženie spolahlivosti betonových nosných prvkov 

 

Stručná definícia výrazov [1]: 

chyba – nepriaznivý jav na konštrukcii, ktorý znižuje mieru jej spoľahlivosti, ale ešte ne-

spôsobuje poruchu; 

porucha – čiastočná alebo úplná strata schopnosti prvku alebo nosnej sústavy plniť 

požadované funkcie. Táto strata funkčnosti je vymedzená podmienkami, za ktorých sa 
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dosiahne niektorý z medzných stavov. Väčšina porúch má svoj pôvod v spolupôsobení 

viacerých chýb. 

Chyby a poruchy vznikajú pôsobením rôznych vplyvov: 

 mechanické (zaťaženie, preťaženie, nárazy); 

 fyzikálne (zmena teploty, vlhkosti, požiar – vysoké teploty, mráz – nízke teploty); 

 chemické (plyny, vody mäkké, kysele a agresívne, organické látky; 

 biologické (makroskopické, mikroskopické). 

Popři poruchách stavebných materiálov, spôsobených uvedenými vonkajšími účinkami, 

najčastejšie a najnápadnejšie sa prejavujú  poruchy konštrukcií  [1] trhlinami; 

 drvením betónu a vybočením výstuže v tlačených častiach prierezu; 

 nadmerným pretvorením konštrukcie. 

 Trhliny v konštrukcii hodnotíme najmä podľa príčiny vzniku. Rozlišujeme dve 

hlavné príčiny vzniku a rozvoja trhlín: 

 technologické trhliny – pretvárne účinky od objemových zmien; 

 statické trhliny – silové účinky zaťaženia. 

Technologické trhliny môžeme ďalej rozdeliť na: 

 zmrašťovacie trhliny; 

 trhliny v dôsledku teplotných zmien; 

 trhliny v dôsledku teplotných zmien počas užívania; 

 trhliny spôsobené koróziou výstuže; 

 trhliny v dôsledku rozpínania ľadu. 

 V železobetónových konštrukciách sa nadmerné pretvorenia od tlaku a ťahu 

prejavujú najčastejšie trhlinami.  

 

 

spôsoby zvýšenia spoľahlivosti betónových nosných prvkov 

 

Na základe poznania uvedených mechanizmov a podmienok vedúcich ku vzniku 

chýb a porúch stavebného diela je potrebné po príslušných metódach technickej dia-

gnostiky a analýzy získaných výsledkov sa rozhodnúť pre čo najvhodnejšie riešenie  na 

zvýšenie spoľahlivosti takéhoto diela. Je nutné rozhodnúť , či sa bude jednať o opravu, 
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rekonštrukciu, zosilnenie nosných ( prípadne aj nenosných) častí, obmedzenie prevád-

zky alebo demolíciu objektu.  

 Pod pojmom opravy rozumieme odstránenie čiastočného fyzického opotrebova-

nia alebo poškodenia rôznych častí nosnej konštrukcie. Rozlišujeme opravu malú, 

strednú a generálnu.  

Rekonštrukcia sú také stavebné úpravy, ktoré majú za následok zmenu technických 

parametrov nosnej konštrukcie. Jedným zo spôsobov tejto zmeny je vlastne aj zosilne-

nie. 

Zosilnením zvyšujeme únosnosť nosnej časti a tým priamo ovplyvňujeme  zaťažiteľ-

nosť konštrukcie. Spôsobov zosilnenia je vzhľadom na súčasný rozvoj v stavebníctve 

niekoľko a taktiež dochádza ku aplikovaní nových stavebných materiálov (FRP 

a ďalšie). Problematike zosilnenia je venovaná kap. 2. 

 Nepopulárnym riešením by bolo obmedzenie prevádzky objektu znížením jeho 

zaťažiteľnosti, resp. v krajnom prípade jeho demolíciou, ktorá sa môže týkať časti ale-

bo celku objektu. 

 

Zosilňovanie betónových nosných prvkov v šmykovej oblasti 
 

 Účelom zosilnenia je dosiahnutie spoľahlivosti konštrukcie na požadované zaťa-

ženie na obidva medzné stavy, t.j.  medzný stav únosnosti a medzný stav použiteľnosti. 

Súbežne s týmito požiadavkami musíme zabezpečiť životnosť konštrukcie na požado-

vanú dobu  
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a v neposlednom rade musíme sledovať otázku hospodárnosti všetkých prác súvisia-

cich so zosilnením. 

 Dôvodom zosilnenia celej konštrukcie alebo iba jej časti môže byť: 

zväčšenie zaťaženia, na ktoré nebola pôvodná konštrukcia dimenzovaná. Tento prípad 

sa v praxi vyskytuje najčastejšie: 

 obnovenie zníženej únosnosti rôznymi vplyvmi, napr. preťažením, agre-

sívnym prostredím na pôvodnú hodnotu objektu; 

 podstatné zvýšenie zníženej únosnosti konštrukcie. To znamená, že sa 

požaduje, aby objekt, ktorého únosnosť počas užívania poklesla, mal po rekon-

štrukcii väčšiu únosnosť, než na akú bol pôvodne navrhnutý. 

 Základnými problémami pri zosilňovaní betónových konštrukcií pridaním novej 

betónovej vrstvy  sú: 

 spôsob spojenia pôvodného betónu s novou vrstvou a spôsob zhotovenia 

novej vrstvy (pri odľahčení alebo pri zaťažení nosného prvku) určuje spôsob za-

ťaženia; 

 pri väčšom objeme novej betónovej vrstvy môžu vzniknúť napätia z hydra-

tačného tepla, ktoré sa zmierňujú zohrievaním starej vrstvy alebo chladením no-

vej vrstvy; 

 vplyv rozdielneho dotvarovania a zmrašťovania starého a nového betónu 

– vznik napätí medzi jednotlivými vrstvami a následný vznik trhlín. 

 Pri použití betonárskej výstuže a pásovej ocele treba klásť dôraz na ochranu 

týchto materiálov proti nežiadúcim agresívnym vplyvom (korózia), napr. ochrannými ná-

termi, nastriekaním ochrannej vrstvy omietky (torkrét) apod. Pri použití nekovovej výstu-

že problémy s koróziou odpadajú, ale ochrana proti zvýšenej teplote nie. 

Materiály používané na zosilnenie 

 

 Základom dosiaľ ostávajú tradičné materiály, medzi ktoré patrí: 

Betón - používa sa v takej kvalite, ktorá odpovedá betónu na starej konštrukcie resp. 

o triedu vyššiu.  Môžeme ho aplikovať vo forme striekaného betónu alebo klasickým lia-

tím do pripraveného debnenia. Kvalitu betónu môžeme ovplyvniť vhodným výberom 

komponentov.  
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Oceľ - používaná na definitívne (trvalé) zosilnenie by sa dala rozdeliť na niekoľko sku-

pín:  

 betonárska výstuž; 

 valcované profily vhodného tvaru (napr. L, I, U); 

 oceľové pásy a plechy ; 

Predpínacia výstuž - laná, káble, tyče. 

Na dočasné zosilnenie sa používa podperná oceľová nosná konštrukcia navrhnutá 

z vhodných valcovaných profilov. 

Drevo - ako stavebný materiál výhradne používame iba na dočasné zosilnenie železo-

betónovej nosnej konštrukcie resp. mostu pri výnimočnom zaťažení (prevoz ťažkých 

bremien, atď.). 

        V súčasnosti  sa čoraz viac presadzujú pri zosilňovaní konštrukcií moderné mate-
riály - kompozity  vystužené vláknami. Patria medzi tzv. nekovovú výstuž.  Označu-

jeme ich ako FRP – Fiber Reinforced Polymers.  
 Takýto materiál  pri zosilnený betónových konštrukcií je možné použiť vo forme 

[2]: 

rozptýlenej výstuže. Tu sa hlavne používajú sklenné alebo polyetylénové vlákna. 

Funkcia nekovovej výstuže je podobná ako pri rozptýlenej kovovej výstuže v betónu. 

Jedná sa o úpravu pevnosti betónu v ťahu, o obmedzenie vzniku a šírky trhlín. 

diskrétne usmernenej výstuže. V takejto forme vlastne nahradzujú betonársku resp. 

predpínaciu výstuž.  

 Pre zosilňovanie stavebných konštrukcií sa používajú v súčasnej dobe (u nás i v 

zahraničí) najmä umelé hmoty vystužené sklennými (grass), karbónovými (carbon) ale-

bo aramidovými  (aramid) vláknami [3,4]. 

 

 

Typy tkanín systému MBrace 
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 V kompozitných materiáloch sa základné vlákna vkladajú do matrice a ako zosil-

ňujúci prvok sa aplikujú na konštrukciu. Vlákna sú natiahnuté a preto sú vhodné 

na prenos ťahovej sily  pri minimálnom pretiahnutí. Ako základné vlákno sa používa vy-

sokomodulárne uhlíkové (C) vlákno avšak je taktiež možné použiť aramidové (A) vlákno 

[3].  
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Tkaniny S&P C Sheet 240 sa používajú na zosilňovanie prvkov namáhaných na tlak. Na 

šmykové zosilnenie je vhodné použiť S&P C Sheet 640.  Pretože vplyv matrice na zo-

silňovací účinok je bezvýznamný, pre dimenzovanie sa používajú iba charakteristiky 

vlákna (nie kompozitu)  a teoretický prierez vlákna.  

 Pri ručnom laminovaní nie je usporiadanie vlákien vždy optimálne. Existuje tiež 

riziko, že sa vlákna pri rozvíjaní poškodia. Z tohoto dôvodu sa doporučuje znížiť modul 

pružnosti EFk vlákna o bezpečnostný koeficient s = 1,2 pre tkaniny s rovným usporiada-

ním vlákien. Pri použití tkaniny S&P C Sheet 640 na šmykové zosilnenie sa započítava 

prípustné pretvorenie na medzi prieťažnosti hodnotou εF = 0,2 až 0,3 % tak, aby bola 

zachovaná kompatibilita s pretvorením strmeňov. V tab. 1 sú základné vlastností uhlí-

kových tkanín systému MBrase®. 
 

 

Tab.1 Základné vlastnosti tkanín systému MBrase®. 
 S&P C Sheet 

240 

S&P C Sheet 

640 

S&P A Sheet 

120 

Modul pružnosti     [N/mm2] 240 000 640 000 120 000 

Pevnosť v ťahu       [N/mm2] 3 800 2 650 2 900 

Hustota                   [kg/cm3] 1,7 2,1 1,45 

Pretiahnutie                    [%] 1,55 0,4 2,5 

Teoretická hrúbka vlákna 

[mm] 

0,117 

0,176 
0,190 - 

Gramáž                    [gr./m2]
200 

300 
400 

290 

420 

 

Požiadavky na betónový podklad 

 Pri posúdení únosnosti zosilňovanej konštrukcie je potrebné zohľadniť kvalitu be-

tónu, na ktorý sa tkanina lepí. V čase a v mieste lepenia sú naň kladené nasledovné 

požiadavky [1,3]: 

 pevnosť betónu v tlaku musí zodpovedať triede betónu minimálne B 15 (C12/15); 

 priemerná prídržnosť zisťovaná odtrhovými skúškami  > 1,0 MPa pri lepení tka-

nín; 

 maximálna vlhkosť betónu je 4% hmotnosti betónu; 

 teplota prostredia musí byť v intervale + 10°C až + 35°C; 
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 pri lepení tkanín, po reprofilácii prierezu, nesmú byť nerovnosti na vzdialenosti 

0,5 m  väčšie ako 1 mm; 

 dostatočný rozdiel medzi teplotou prostredia a rosným bodom (väčší ako 3 až 

5°C). 

 Na lepenie tkanín sa používajú tzv. laminačné živice MBrace.  

 

Výpočet šmykovej únosnosti Žb nosníkov s externe lepenou uhlíkovou tkaninou 
S&P C Sheet 640 

 

 Pre stanovenie šmykovej únosnosti takto zosilneného nosníka je nutné vypočítať, 

ako mierou tkanina S&P C Sheet 640 prispieva na prenos posúvajúcej sily. Na výpočet 

tejto sily Vf použijeme koncepciu navrhovania podľa EC2 upravenú tak, aby zahrňovala 

aj novú šmykovú výstuž – tkaninu.  Potom celková šmyková únosnosť bude: 

                            sdfwdRdRd VVVV ≥++= 13V                    (1) 

kde:  VRd3 – celková šmyková únosnosť prierezu, 

 VRd1 – posúvajúca sila prenášaná len v betóne bez šmykovej výstuže, 

 Vwd – posúvajúca sila prenášaná strmeňmi a ohybmi, 

 Vf – posúvajúca sila prenášaná uhlíkovou tkaninou, 

 Vsd– posúvajúca sila od extrémneho zaťaženia vrátane prídavného za-

ťaženia. 

 Pre náš prípad sa rovnica (1) upraví vynechaním člena Vwd, nakoľko 

experimentálne ŽB nosníky B1-B3 nemali vnútornú šmykovú výstuž v podobe strmeňov 

a ohybov. Rovnica prejde do tvaru (2): 

 . (2) fRdRd VVV += 13

 Na stanovenie veľkosť sily Vf  použijeme dva spôsoby (modely). Model 

1 je zobrazený na obr.1 a  je uvádzaný v práci [7]: 
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Obr. 1 Model 1 - aplikovaný na náš nosník 

 

  (4) fff wtA 2=

 kffkw Ef ,lim,, ε=  (5) 

kde: Af – plocha tkaniny jedného pásu na oboch stranách stien nosníka, 

 tf – teoretický priemer uhlíkového vlákna, 

 wf – šírka pásu tkaniny, 

 fw,k – charakteristická hodnota pevnosti tkaniny v ťahu, 

 γf – súčiniteľ spoľahlivosti materiálu tkaniny γf =1,2, 

 εf,lim – pomerné pretvorenie tkaniny εf,lim = 0,002, 

 Ef,k – charakteristická hodnota modulu pružnosti tkaniny, 

 dw – výška pásu tkaniny nad hlavnou ťahovou výstužou, 

 sf – osová vzdialenosť tkaniny, 

 α – sklon pásov tkaniny voči krajným ťahaným vláknam. 

 Tento spôsob výpočtu je možný pri použití štandartnej metódy výpočtu 

šmyku podľa EC2 so sklonom tlačených diagonál θ = 45°.  

 Model 2 je zobrazený na obr.2 a uvádza sa v  [9]. Tu je treba rovnako 

dodržať štandartnú metódu a sklon tlačených diagonál θ = 45°: 
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Obr. 2 Model 2  - aplikovaný na náš nosník 

 
wf

w z
Va
σ⋅

= ∆ [mm2/m] (6) 

kde  aw – potrebná plocha pásu tkaniny na prenos sily ∆V na meter dĺžky 

nosníka, 

 zf – rameno vnútorných síl v posudzovanom priereze, 

 σw – napätie v tkanine pri εf,lim = 0,002 a Ef,k/s, kde s = 1,2 – súčiniteľ  

  bezpečnosti.  

Pre náš prípad si vzťah (6) upravíme do tvaru: 

 
s

E
z

s
wt

V kf
ff

f

ff
f

,
lim,

2
ε⋅= . (7) 

Silu prenášanú v betóne bez šmykovej výstuže vypočítame na základe vzťahu 4.18 z 

[10]: 

 [ dbkV wRdRd ]⋅+= )402,1( 11 ρτ  (8) 

 
c

ctk
Rd

f
γ

τ 05.0,25,0=  (9) 

 16,1 ≥−= dk     ;  
db

A

w

st=1ρ  (10), (11) 
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Experimentálne overenie žb nosníka vystuženého externe nalepenou 
uhlíkovou tkaninou 
 

Program laboratórnych skúšok, výroba žb nosníkov 

 

 Pre overenie vplyvu uhlíkovej tkaniny na šmykovú únosnosť ŽB prvku bola vyro-

bená sada troch nosníkov (B1-B3) s rozmermi 100 x 300 x 2700 mm. Hlavnú pozdĺžnu 

výstuž tvoria 2 φ 16 BST 500s (Obr. 1). Tradičná šmyková výstuž (strmene) bola nahra-

dená štvoricou 150 mm širokých pásov z S&P C Sheet 640 v osovej vzdialenosti 250 

mm na každej strane ŽB nosníkov (Obr. 1). 

 Pre zatriedenie betónu boli vyrobené skúšobné kocky o hrane 150 mm v počte 

12 ks. Na prvých troch bola zisťovaná 28-dňová pevnosť betónu v tlaku a zvyšných de-

väť kociek bolo odskúšaných tesne pred statickými skúškami ŽB nosníkov B1-B3.

 Získaná 213-dňová priemerná pevnosť v tlaku fck = 49,042 MPa; objemová hmot-

nosť ρk = 2 324 kgm-3 a modul pružnosti Ecm = 36,5967 GPa zatrieďuje použitý betón do 

triedy C35/45 [5]. 

VÝSTUŽ NOSNÍKA   TYP B - 3 KS 

 

FiFi 

          Zosilňujúca výstuž  S&P C Sheet 640 150mm  
Séria nosníkov B 
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Obr. 3  Schéma umiestnenia uhlíkovej tkaniny a výstuže na nosníkoch B1 – B3 
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Lepenie uhlíkovej tkaniny 

 

 Pred lepením uhlíkovej tkaniny sa plocha dôkladne očistila od prachu po brúsení 

a zaobľovaní hrán na predpísaný polomer R = 3 cm. Dvojzložkové epoxidové lepidlo sa 

laminačným valčekom v tenkej vrstve (cca 1 mm) nanieslo na príslušné miesta a až po 

zavädnutí (cca 45 min) sa mohla priložiť uhlíková tkanina. V ďalších vrstvách sa lepidlo 

nanášalo dovtedy, kým ním celá tkanina nepresiakla. Dôležité bolo zachovanie pôvod-

ného tvaru tkaniny nerozvláknením jednotlivých uhlíkových vlákien počas laminácie, 

nakoľko vedenie a smer vlákien v tkanine je zabezpečené priečnym pretkaním niťou. 

Keďže ŽB nosníky boli skladované v stálom laboratórnom prostredí, konštantnej vlhkos-

ti a teplote, bolo dosiahnuté dodržanie maximálnej vlhkosti ŽB nosníkov pod hranicou 4 

% ich objemu [1,5]. 

 Časové oneskorenie lepenia na ŽB nosníky B2 a B3 sa prejavilo počas skúšok 

dosiahnutím vyššej šmykovej únosnosti, ako pri B1, kde sa tkanina vtlačila do lepidla 

hneď po nanesení na príslušné plochy. Taktiež priame slnečné svetlo neprospieva vytr-

vďovaniu epoxidu, čo viedlo ku stekaniu a posunu tkaniny (B1) z určeného miesta.  

 

 

priebeh zaťažovacej skúšky žb nosníka s externe nalepenou uhlíkovou tkaninou 

 

 Nosníky B1 - B3 boli zaťažované až do porušenia šmykom dvojicou osamelých 

bremien Fi vo vzdialenosti 0,5 m od podpier (Obr. 4). Zaťaženie prebiehalo v každom 

kroku v dvoch fázach: priťaženie  a odľahčenie na stálu hodnotu F = 1,5 kN. Odľahče-

ním na F = 1,5 kN sa dosiahlo trvalé napätie v skúšanom nosníku. Veľkosť jednotlivých 

krokov bola Fi = Fi-1 + 7,5 kN. V priebehu jednotlivých zaťažovacích a odľahčovacích 

krokov sa  merali a sledovali nasledujúce veličiny [5]: 

 pomerné pretvorenie tkaniny a betónu (tenzometria), 

 priehyb nosníka v strede rozpätia, zatlačenie podpier,  

 vznik, šírka a rozvoj šmykových a ohybových trhlín. 

 Podrobnejší popis priebehu vzniku, šírky a rozvoja ohybových a šmykových trhlín 

je podrobnejšie spracovaný v kap. 3.3.1-3.3.3 a zobrazený v prílohe č.2. 
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ŽB nosník s S&P C Sheet 640

Fi Roznášací nosník

Fi/2 Fi/2

 

1,2

435

6 7

Obr. 4  Schéma rozmiestnenia snímačov a usporiadania statickej skúšky 
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Nosník B1 
 

 Nižšie je popísaný režim pri každom zaťažovacom kroku, pričom  sila F 

reprezentuje hodnotu zaťaženia na lise v každom kroku. 

0)  nulové čítanie 

1)  F=7,5 kN (z) 
     F=3,0 kN (o)  
2) F=15,0 kN (z)   - objavila sa vlasová trhlina č.1, šírka nebola meraná, 

    F=3,0 kN (o) - objavila sa vlasová trhlina č.1, šírka nebola meraná, 

3) F=22,5 kN (z)   - objavila sa vlasová trhlina č.1, šírka nebola meraná, 

    F=3,0 kN (o)  
4) F=30,0 kN (z)     - pri dosiahnutí F=30,0 kN sa v oblasti čistého ohybu vytvorili 4 trh-

liny (1-vlasová, 2-5) a taktiež sa objavila trhlina č.6 medzi 2 a 3. pá-

som tkaniny S&P Sheet 640; šírky trhlín 0,02, 

    F=3,0 kN (o)     - pri odľahčení na hladinu 3,0 kN sa všetky trhliny uzavreli, 

5) F=45,0 kN (z)   - pri hlavných ohybových trhlinách 3 a 4 sa zväčšila ich šírka na 

hodnotu 0,03mm vznikli nové šmykové trhliny 7 a 8. Dĺžka pôvod-

ných trhlín (2-5) sa nezväčšila, 

    F=3,0 kN (o)   - po odľahčení zostali trhliny otvorené max. 0,03 mm , 

6) F=60,0 kN (z)  - výrazne sa otvorili trhliny 3, 4, 5 a 1 až na hodnotu 0,1 mm,  

- zaťaženie predĺžilo existujúce trhliny, objavili sa nové ako 

v ohýbanej oblasti, tak aj v oblasti šmyku, 

    F=3,0 kN (o)   - po odľahčení zostávajú trvalé otvorené trhliny, čo svedčí o trvalom  

                                priehybe nosníka, 

7) F=75,0 kN (z)  - nárast dĺžky trhlín (ohybových aj šmykových),  

                              - zväčšili sa šírky trhlín max. na0,11 mm (trhlina č.1), 

F=3,0 kN (o)          - trvalá deformácia nosníka B1 sa nezväčšila, chovanie trhlín ako 

pri kroku 6  (odľahčenie), 

8) F=90,0 kN (z)  - trhliny neboli merané, došlo ku porušeniu nosníka šmykom, 

                              - tkanina S&P Sheet 640 sa odlepila, čo umožnilo vznik a rozvoj 

                                 kardinálnej šmykovej trhliny v ľavej časti nosníka B1, 
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- nosník B1 – tzv. skúšobný, testovala sa aplikácia tkaniny (lepe-

nie), optimalizácia pomeru A a B epoxidovej živice na lepenie. 
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Nosník B2 
 

0)  nulové čítanie 

1) F=7,5 kN (z) 
    F=3,0 kN (o)  
2) F=15,0 kN (z)   
    F=3,0 kN (o)   
3) F=22,5 kN (z) 
    F=3,0 kN (o)  
4) F=30,0 kN (z)  - v oblasti čistého ohybu sa objavili 2 ohybové trhliny – ich počia-

točná šírka 0,03 mm, 

F=3,0 kN (o)    - trhliny sa uzavreli, avšak zostali otvorené 0,01 mm (chyby merania 

!! ), 

5) F=45,0 kN (z)  - v oblasti ohybu (medzi silami Fi ) - nárast pôvodných trhlín v dĺžke 

i šírke, 

        - vytvorenie nových, 

- taktiež sa vytvorili trhliny 3, 7 medzi 3. a 4. pásom tkaniny (od ; 

  podpery), avšak ešte stále sme v oblasti čistého ohybu, 

    F=3,0 kN (o)    - trvalé otvorenie trhlín 0.01 mm, 

6) F=60,0 kN (z)  - náznak posúvania sa deformácie aj do oblasti šmykového rozpä-

tia, 

                             - objavenie sa trhliny č. 9, 

           - nárast šírky trhlín max č.1 0,05 mm, 

    F=3,0 kN (o)    - trvalé otvorenie trhlín 0.01 mm (nemerala sa deformácia), 

7) F=75,0 kN (z)  - v ľavej časti nosníka medzi 2. a 3. tkaninou šikmá šmyková trhlina 

č. 10 (0,04 mm), 

         - vznik ďalších ohybových trhliniek, nárast dĺžok, 

    F=3,0 kN (o)    - trhlina č.10 sa uzatvorila na hodnotu 0,01 mm, 

8) F=82,5 kN (z)  - vznik ďalšej trhliny č.16 medzi tkaninou 1 a 2, trhlina č. 10 zväčšila 

svoju dĺžku až ku okrajom tkaniny, prípadný ďalší jej rozvoj nebol 

možný sledovať, 

    F=3,0 kN (o)    - trvale otvorené trhliny, 

9) F=90,0 kN (z)  - nárast šírky trhlín, 
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F=3,0 kN (o)    - odľahčením sa zatvorili, avšak ostáva trvalá deformácia–otvorené 

trhliny, 

10) F=97,5 kN (z)  - dtto 9, vznil trhliny č.21 medzi 7. a 8. pásom tkaniny, 

      F=3,0 kN (o)    - dtto 9, 

11) F=105,0 kN (z)  - merané iba šírky trhín pri zaťažení, 

      F=3,0 kN (o)      - trvalá deformácia, šírky neboli merané, 

12) F=112,5 kN (z)  - max. šírka trhliny č.2  0,1 mm, š. trhliny č. 9 0,21 mm, 

      F=3,0 kN (o)      - trvalá deformácia, šírky neboli merané, 

13) F=120,0 kN (z)  - merané šírky trhlín, zväčšenie š. trhliny č.9 na 0,3mm, 

      F=3,0 kN (o)      - trvalá deformácia, 

14) F=127,5 kN (z)  - porušenie nosníka šmykom, nastalo odlepením tkaniny č.2 

a rozvojomšírky trhliny č.16  

 oproti nosníku B1 sme dosiahli zväčšenie šmykovej  

únosnosti. Zvýšenie je  pravdepodobne     následkom kvalitnejšieho  

postupu a spôsobu nalepenia uhlíkovej tkaniny. Avšak  tak ako pri  

B1 došlo k vyčerpanie únosnosti lepidla. 

- porušenie šmykom ľavej časti nosníka môžeme pripísať nesymetrii 

zaťaženia. 
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Nosník B3 
 

0)  nulové čítanie 

1) F=7,5 kN (z) 
    F=3,0 kN (o)  
2) F=15,0 kN (z)   
    F=3,0 kN (o)   
3) F=22,5 kN (z) 
    F=3,0 kN (o)  
4) F=30,0 kN (z)  - vznik prvých ohybových trhlín v okolí stredu rozpätia nosníka, šír-

ka 0,05 mm, 

    F=3,0 kN (o)    - po odľahčení sa trhliny uzavreli (môže byť  chyba merania), 

5) F=45,0 kN (z)  - vznik šmykovej trhliny medzi tkaninou č.2 a 3, šírka 0,2 mm, tr. č.8 

 medzi  6, a 7, pásom , pokračovanie roztvárania a predlžovania  

trhlín z kroku 5, 

    F=3,0 kN (o)    - merateľné otvorenie trhlín max. 0,02 mm, 

6) F=60,0 kN (z)  - predlžovanie a roztváranie oybvých i šmykových trhlín, 

                    - vznik nových ohybových trhlín medzi tkaninou 3 - 4 a 5 – 6, 

         - nárast šírky trhliny č. 8 až na w = 0,19 mm, 

    F=3,0 kN (o)    - trvalá deformácia, 

7) F=75,0 kN (z)  - nárast šírky trhliny č. 8 , w = 0,24 mm, nárast dĺžok trhlín , vznik tr. 

č. 14, w = 0,04 mm, 

    F=3,0 kN (o)    - trvalé otvorenie trhliny č. 8, w = 0,09 mm, 

8) F=82,5 kN (z)  - pokračovanie roztvárania trhliny č. 8, w = 0,37 mm, č. 14 – w 

=0,04 mm, 

    F=3,0 kN (o)    - trvalé otvorenie trhliny č. 8, w = 0,12 mm, 

9) F=90,0 kN (z)  - w= 0,5 mm, trhlina č. 8 w = 0,56 mm, 

    F=3,0 kN (o)    - nebolo merané, 

10) F=97,5 kN (z)  - tr. č.8 w = 0,55 mm, tr. č.4 w = 0,27 mm (prírastok šmykovej trhliny 

), 

      F=3,0 kN (o)    - nebolo merané, 

11) F=105,0 kN (z) - nárast šírok trhln, tr. č.8 w = 0,60 mm, 

      F=3,0 kN (o)      - nebolo merané, 
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12) F=112,5 kN (z)  - nárast dĺžok i šírok trhln, tr. č.8 w = 0,56 mm, 

      F=3,0 kN (o)      - nebolo merané, 

13) F=120,0 kN (z)  - merané iba šírky šmykových trhlín č.4 w = 0,55 mm, č. 8 w = 0,60 

mm, 

      F=3,0 kN (o)      - trvalé otvorenie trhlín, č.4 w = 0,45 mm, 

14) F=120,0 kN (z)  - tr. č. 4 w = 0,50 mm, tr. č. 8 w = 0,60 mm, 

      F=3,0 kN (o)      - nebolo merané, 

15) F=127,5 kN (z)  - poškodila sa ľavá podpera - prerušené meranie, 

- po poškodení ľavej podpery sa prestalo s meraním, poškodená podpera  

sa nahradila novou a pokračovalo sa až do porušenia šmykom, 

- v tomto prípade došlo aj k porušeniu tkaniny jej čiastočným pretrhnutím, 

- potvrdil sa spôsob aplikácie tkaniny ako pri B2. 

   

  

analýza a vyhodnotenie nameraných veličín  
 

 

výpočet pevnosti betónu  

 

 Pre určenie pevnosti a zatriedenie betónu bolo vyrobených 12 kociek. Na prvých 

3 kockách bola skúšaná 28-dňová pevnosť v tlaku a zvyšných 9 kociek bolo odskúša-

ných v deň skúšok nosníkov série B (213 dní od vyrobenia). Záznamy, merané hodnoty 

pri skúškach a výpočet 213-dňovej pevnosti jednotlivých kociek sú stabuľkované 

v prílohe č.1 a č.2. 
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Vyhodnotenie skúšok kociek 
 9. kocku sme vylúčili zo štatistického súboru, pretože vykazovala výrazne väčší 

rozptyl hodnôt v porovnaní s ostatnými kockami [6]. 

 

č.k Ri Ri-Rpr 
(Ri-

Rpr)^2 

1 51,453 2,995 8,972 

2 46,851 -1,606 2,580 

3 48,226 -0,232 0,054 

4 48,065 -0,392 0,154 

5 49,525 1,067 1,139 

6 49,768 1,310 1,716 

7 48,748 0,291 0,084 

8 49,701 1,244 1,547 
_
R  

48,457 ∑ 38,115 

 

∑
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Hľadisko spoľahlivosti: 

bgi RR ≥min, ;     46  MPa 45851, ≥
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n sR

n
RRR

⋅+≥
+++

8,0
...21  ;  111,4638938,18,045042,49 =⋅+≥ MPa 

⇒  jedná sa o betón B 45 → C 35/45 ;  

 

Výpočet šmykovej únosnosti 

 

 Pri výpočte šmykovej únosnosti ŽB nosníkov vystužených externe lepenou uhlí-

kovou tkaninou S&P C Sheet 640 sa v obidvoch výpočtových modeloch uvažuje 

s betónom triedy C35/45. Základné charakteristiky betónu podľa [10]: 
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 fc,k = 35,0 MPa, 

 fctm = 3,2 MPa, 

 fctk,0.05 = 2,2 MPa, 

 fctk,0.95 = 4,2 MPa. 
Sila prenášaná v betóne bez šmykovej výstuže bude dosadením do (8),(9),(10) a (11) bude: 

 [ ] kNVRd 594,272771000145,0402,1(323,104231 =⋅⋅⋅+⋅=  

keď: 423,0
3,1
2,225,0 ==Rdτ  

 vyhovujek ⇒>=−= 0,1323,1277,06,1  

 vyhovuje⇒<=
⋅

= 02,00145,0
277100

1248,402
1ρ  

 Charakteristické vlastnosti tkaniny S&P C Sheet 640 sú prebraté z tab. 1. Po-

merné pretvorenie tkaniny je v obidvoch prípadoch εf,lim = 0,002 a modul pružnosti Ef,k = 640 000 

MPa. 

 
 

Model 1 
 

Použitím vzťahov (3), (4), (5)  a parametrov z obr.1 možno písať:  

  257150190,02 mmAf =⋅⋅=

 MPaf kw 1280640000002,0, =⋅=  

 ( ) ( ) kNV f 62976,6090sin90cot1
250

2779,02,1128057
=°°−

⋅⋅⋅
=  

 Šmyková únosnosť prierez podľa (2): 

 2/22,88623,60593,273 uRD FkNV ==+=  

 Sila na lise Fu bude: 

  kNFu 44,17622,882 =⋅=
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Model 2 
 

Dosadením do (7): 

kNV f 694,57
2,1

640000002,0228,237
250

150190,02
=⋅⋅⋅

⋅⋅
=  

MPa
f

f
s

ky
yd 08,426

15,1
490. ===

γ
; 923,26

3,1
35, ===

c

kc
cd

f
f

γ
 

mm
f

f
b
Ax

cd

yd

w

s 43,99
923,268,0

08,426
100

1248,40225,125,1 =
⋅

⋅=
⋅

⋅=
α

 

mmxdz f 228,23743,994.02774,0 =⋅−=−=  

 Šmyková únosnosť prierez podľa (2): 

 2/287,85694,57593,273 uRD FkNV ==+=  

 Sila na lise Fu bude: 

 F  kNu 574,170287,852 =⋅=

 

 

Výsledná šmyková únosnosť 
 

 V tab. 2  je porovnanie vypočítanej šmykovej únosnosti ŽB nosníkov s externe 

lepenou uhlíkovou tkaninou S&P C Sheet 640 podľa obidvoch postupov a konfrontácia 

s nameranými hodnotami pri experimente.  

 

Tab.2 Prehľad dosiahnutých výsledkov 

Nosník 
Šmyková únosnosť 

Model1 [kN] 

Šmyková únosnosť

Model2 [kN] 

Experiment

[kN] 

% š. únosnosti 

Model 1 [%] 

% š. únosnosti

Model 1 [%] 

B1 176,44 170,574 90,0 51,00 52,76 
B2 176,44 170,574 127,5 72,26 74,75 
B3 176,44 170,574 161,5 91,53 94,68 

 

 Je vidieť, že sa nepodarilo prekročiť vypočítané šmykové únosnosti v žiadnom zo 

skúšaných nosníkov B1-B3. Túto skutočnosť pripisujeme kvalite nalepenia uhlíkovej 

tkaniny k betónovému povrchu. Na druhú stranu treba však uviesť, že obidva použité 
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výpočtové modely sú zjednodušené a realistickejšie správanie takto vystuženého nos-

níka by sme dosiahli použitím niektorého z programov pracujúcich z 3D konečnými 

(ANSYS) prvkami spolu so zohľadnením priestorového pôsobenia tkaniny, nakoľko bola 

nalepená po obidvoch stranách prierezu ŽB nosníka.  

 

 

Vznik, šírka a rozvoj trhlín na ŽB nosníkoch B1 – B3 
 

 Rozvoj ohybových a šmykových trhlín na jednotlivých skúšaných nosníkoch je 

podrobne po význačných fázach rozkreslený v prílohe č.2. Veľkými číslicami sú ozna-

čené trhliny v poradí tak ako vznikali a malými číslicami sú označené predĺženia jednot-

livých trhlín v príslušných zaťažovacích krokoch. 

 Prvé ohybové trhliny sa objavili na nosníku B1 už pri F = 15 kN (pod silou F sa 

rozumie sila odčítaná na lise) a ich šírka bola w = 0,02 mm. Po odľahčení sa tieto trhliny 

uzavreli. Šmykové trhliny sa objavili až pri 6-tom zaťažovacom kroku. Tieto vznikali 

v betónovej časti medzi tkaninami. Ich ďalší rozvoj bol  trhliny s narastajúcou šírkou 

predlžovali. Odľahčovaním bolo možné sledovať trvalý priehyb v strede rozpätia B1 

a trvalé roztvorenie jednotlivých trhlín. Nosník B1 sa porušil šmykom už pri dosiahnutí 

hodnoty F/2 = 45 kN. U nosníkov B2 a B3 sa priebeh trhlín výrazne nelíšil od B1. Prvé 

ohybové trhliny sa objavili v približne identických miestach pri F/2 = 15 kN. Priebeh šik-

mých trhlín bolo možné sledovať iba medzi pásmi z uhlíkovej tkaniny v šmykovom roz-

pätí a = 0,5 m. Nosník B2 sa porušil pri F/2 = 63,75 kN a nosník B3 pri F/2= 80,75 kN. 

Tak ako pri nosníku B1 došlo ku vyčerpaniu únosnosti lepidla (B2) a následnému odle-

peniu tkaniny. Iba v jednom prípade (B3) sa docielilo čiastočné pretrhnutie tkaniny. 

Sledované šírky šikmých šmykových trhlín č. 8 a č. 14 (B3) dosiahli tesne pred poruše-

ním hodnoty w8 = 0,6 mm a w14 = 0,22 mm.  
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Závery a odporúčania 
 

 Skúšky ŽB nosníkov vystužených externe lepenou uhlíkovou tkaninou S&P C 

Sheet 640 potvrdili vhodnosť použitia tkaniny ako účinného prostriedku na dosiahnutie 

vyššej šmykovej únosnosti ŽB prierezu, avšak kvalita lepenia výrazne ovplyvňuje využi-

tie uhlíkovej tkaniny na prenos zaťaženia.  

 Na základe použitých výpočtových postupov možno konštatovať, že sa 

v žiadnom zo skúšaných nosníkov nedosiahlo vypočítaných šmykových únosností. 

Nosník B1 dosiahol cca 52% vypočítanej šmykovej únosnosti. Toto nízke percento pri-

pisujeme skutočnosti, že nosník B1 bol skúšobný. Nosník B2 už dosiahol cca 74% šmy-

kovú únosnosť a nosník B3 až cca 94% šmykovú únosnosť oproti výpočtovým mode-

lom. Zvýšenie šmykovej únosnosti pri B2 o 41,7 % a B3 o 79,4% oproti B1 môžeme 

prisúdiť lepšej kvalite nalepenia tkaniny ako pri nosníku B1. 

 Na všetkých troch nosníkoch sa ako prvé objavili ohybové trhliny v oblasti čistého 

ohybu a až pri vyšších hladinách zaťaženia vznikli šmykové trhliny.  

 Uhlíková tkanina spôsobovala, že očakávané šikmé šmykové trhliny sa rozvíjali 

len v nezosilnených betónových pásoch a stáčali sa smerom dolu kolmo ku krajným ťa-

haným vláknam ŽB nosníkov. Toto atypické chovanie môžeme pripisovať vplyvu uhlíko-

vej tkaniny, ktorá svojimi vlastnosťami a deformáciou umožnila takýto rozvoj šmykových 

trhlín. 

 Porušenie šmykom nastalo vyčerpaním únosnosti lepidla a následnému vzniku a 

rozvoja kritickej šikmej trhliny.  

 Iba v jednom prípade (nosník B3) došlo ku čiastočnému porušeniu uhlíkovej tka-

niny jej pretrhnutím, kolmo na smer vedenia jej vlákien. 

 Vzhľadom na charakter porušenia nosníkov a odlepovania sa tkaniny od povrchu 

bez vlastného porušenia by sa mala ďalšia analýza zamerať na prehodnotenie nalepe-

nia tkaniny a preverenie použitej kotevnej dĺžky. 
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PRÍLOHY 
 

 

Príloha č. 1  - 28 dňová pevnosť kociek 
 

13.12.2000 - 28 dňová pevnosť kociek 
 

a1, a2, a3 – rozmery [mm] 

ap  - priemerný  rozmer [mm] 

m  - hmotnosť [Kg] 

V  - objem [m3] 

Vp - priemerný objem [m3] 

ρp  - objemová hmotnosť [Kgm-3] 

F   - sila pri porušení kocky [KN] 

 

 

  a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,60 149,90 149,80 

2 150,75 150,20 149,90 

3 150,40 149,75 150,10 

  a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,58 149,95 149,93 

m [Kg] 8,190 

V [m3] 3,382 3,394 3,381 

Vp  [m3] 3,385 

rp[Kgm-3] 2,419 

KO
C

KA
 č

.1
 

F [KN] 955 R [MPa] 42,294 
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  a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 151,10 149,90 150,30 

2 149,90 149,75 150,50 

3 151,20 149,80 150,80 

  a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,73 149,82 150,53 

m [Kg] 8,179 

V [m3] 3,404 3,378 3,416 

Vp  [m3] 3,399 

rp[Kgm-3] 2,406 

KO
C

KA
 č

.2
 

F [KN] 905 R [MPa] 40,076 

 

 

 

  a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,00 149,60 150,00 

2 150,10 149,80 150,50 

3 149,90 150,00 150,20 

  a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,00 149,80 150,23 

m [Kg] 8,125 

V [m3] 3,366 3,384 3,377 

Vp  [m3] 3,376 

rp[Kgm-3] 2,407 

KO
C

KA
 č

.3
 

F [KN] 580 R [MPa] 25,812 
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Príloha č. 2  - 213 dňová pevnosť kociek 

 

 

26.6.2001 - 213 dňová pevnosť kociek 

 

 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,40 149,70 151,20 

2 149,80 150,20 151,30 

3 150,90 149,90 151,30 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,37 149,93 151,27 

m [Kg] 7,965 

V [m3] 3,404 3,404 3,422 

Vp  [m3] 3,410 

rp[Kgm-3] 2,336 

KO
C

KA
 č

.1
 

F [KN] 1160 R [MPa] 51,453 

 
 

 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,10 151,20 152,10 

2 149,80 150,80 152,40 

3 149,70 150,90 152,60 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 149,87 150,97 152,37 

m [Kg] 7,975 

V [m3] 3,452 3,443 3,447 

Vp  [m3] 3,447 

rp[Kgm-3] 2,313 

KO
C

KA
 č

.2
 

F [KN] 1060 R [MPa] 46,851 
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 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 149,80 150,10 151,20 

2 149,70 150,80 151,10 

3 150,00 150,40 151,10 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 149,83 150,43 151,13 

m [Kg] 7,96 

V [m3] 3,400 3,411 3,409 

Vp  [m3] 3,407 

rp[Kgm-3] 2,337 

KO
C

KA
 č

.3
 

F [KN] 1087 R [MPa] 48,226 

 
 

 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,20 150,90 151,20 

2 150,40 150,70 150,10 

3 150,10 150,00 150,20 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,23 150,53 150,50 

m [Kg] 7,960 

V [m3] 3,427 3,402 3,382 

Vp  [m3] 3,404 

rp[Kgm-

3] 

2,339 

KO
C

KA
 č

.4
 

F [KN] 1087 R [MPa] 48,065 
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 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,10 149,90 151,80 

2 150,80 150,10 152,10 

3 151,20 150,20 152,00 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,70 150,07 151,97 

m [Kg] 7,961 

V [m3] 3,415 3,443 3,452 

Vp  [m3] 3,437 

rp[Kgm-

3] 

2,316 

KO
C

KA
 č

.5
 

F [KN] 1120 R [MPa] 49,525 

 
 

 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 149,80 152,00 150,00 

2 150,10 152,20 150,10 

3 150,12 151,90 150,15 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,01 152,03 150,08 

m [Kg] 7,95 

V [m3] 3,415 3,429 3,424 

Vp  [m3] 3,423 

rp[Kgm-

3] 

2,323 

KO
C

KA
 č

.6
 

F [KN] 1135 R [MPa] 49,768 
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 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 149,80 150,30 151,50 

2 150,10 150,70 152,00 

3 149,90 150,50 151,90 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 149,93 150,50 151,80 

m [Kg] 7,960 

V [m3] 3,411 3,438 3,427 

Vp  [m3] 3,425 

rp[Kgm-

3] 

2,324 

KO
C

KA
 č

.7
 

F [KN] 1100 R [MPa] 48,748 

 
 
 
 
 
 

 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,50 150,20 151,50 

2 150,60 150,00 151,60 

3 150,80 149,80 151,70 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,63 150,00 151,60 

m [Kg] 7,905 

V [m3] 3,425 3,425 3,427 

Vp  [m3] 3,425 

rp[Kgm-

3] 

2,308 

KO
C

KA
 č

.8
 

F [KN] 1123 R [MPa] 49,701 
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 a1 [mm] a2[mm] a3[mm] 

1 150,60 151,60 152,10 

2 150,30 151,60 152,00 

3 150,70 152,00 151,90 

 a1p a2p a3p 

ap [mm] 150,53 151,73 152,00 

m [Kg] 8 

V [m3] 3,473 3,463 3,479 

Vp  [m3] 3,472 

rp[Kgm-

3] 

2,304 

KO
C

KA
 č

.9
 

F [KN] 1000 R [MPa] 43,781 
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Príloha č. 3  - Nosník B1: Zobrazenie polohy a rozvoja ohy-
bových a šmykových trhlín 
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Príloha č. 4  - Nosník B2: Zobrazenie polohy a rozvoja ohy-
bových a šmykových trhlín 
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Príloha č. 5  - Nosník B3: Zobrazenie polohy a rozvoja ohy-
bových a šmykových trhlín 
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Príloha č. 6  - Nosník B1: Merané šírky a dĺžky ohybových 
a šmykových trhlín 
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Príloha č. 7  - Nosník B2: Merané šírky a dĺžky ohybových 
a šmykových trhlín 

[      ] 128
 



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
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Príloha č. 8  - Nosník B3: Merané šírky a dĺžky ohybových 
a šmykových trhlín 
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[      ] 133



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Príloha č. 9  Fotografická dokumentácia nosníkov B1 - B3 
 
 

       
 
a) Celkový pohľad na nosník pred skúškou                          b) Priebeh ohybových trhlín 

 

 

  

          
 
c) Detail priebehu šmykových trhlín – ľavá strana B2        d) Detail priebehu šmykových 

trhlín – pravá strana B2 
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e) Detail šmykového porušenia B2 – odlepenie tkaniny   f) Detail šmykového porušenia 

B3 – pretrhnutie tkaniny 
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 Vplyv režimu pálenia na trvanlivosť pálenej krytiny 

 

Řešitel :   Katarína Brnčová, Bc., STU Bratislava, Stavebná fakulta 
    5. ročník, odbor : Materiálové inžinierstvo 

 

Vedoucí práce:                  Doc. Ing. Mikuláš Šveda, PhD.,  
STU  Bratislava, Stavebná fakulta 

 

 

 

Anotace prace : 
 

 V poslednej dobe sa v tehliarskom priemysle venuje zvýšená pozornosť 

trvanlivosti pálenej krytiny. Rozhodujúcu úlohu tu zohráva pórová štruktúra črepu, ktorú 

môžeme ovplyvňovať okrem iného aj procesom výpalu. V tehelni TONDACH 

Slovensko, spol. sro., Nitrianske Pravno sa pred rokom začalo uvažovať 

s rekonštrukciou tunelovej pece a súčasne aj so zmenou režimu pálenia tak, aby sa 

zvýšila trvanlivosť pálenej krytiny. Z tohto dôvodu sa v rámci spolupráce medzi 

Stavebnou fakultou STU v Bratislave a tehelňou TONDACH Slovensko, spol. sro. 

Nitrianske Pravno začal riešiť vplyv režimu pálenia na trvanlivosť pálenej krytiny. V tejto 

práci sa konkrétne sleduje vplyv teploty výpalu a doby výdrže na zmenu pórovej 

štruktúry črepu a súčasne aj na jej mrazuvzdornosť.  

Dosiahnuté výsledky ukázali, že zmenou páliaceho režimu je možné výrazne 

ovplyvňovať mrazuvzdornosť pálenej krytiny. V rámci uskutočneného výskumu sa 

zistilo, že na zmenu fyzikálnych vlastností črepu pálenej krytiny (dĺžková zmena 

pálením, objem pórov, medián polomeru pórov a počet zmrazovacích cyklov) 

výraznejšie vplýva zvýšenie teploty ako predĺženie doby výdrže pri zachovaní teploty 

výpalu.  

Výsledky tejto práce umožnia nielen racionálne vypaľovať pálenú krytinu v konkrétnej 

tehelni, ale sa súčasne dosiahne aj ich vyššia kvalita. 
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1 Úvod 

 

Ako je všeobecne známe, výroba kvalitnej pálenej krytiny je závislá od výberu 

vhodného granulometricko - mineralogického zloženia suroviny a správne zvoleného 

technologického procesu výroby. Pritom proces pálenia predstavuje záverečnú a 

 súčasne najdôležitejšiu časť technologického procesu. Týmto krokom získa tehliarsky 

vysúšok vlastnosti, ktoré sú potrebné pri jeho aplikácii ako presne definovaný tehliarky 

výrobok. Nakoľko pri procese pálenia sa vyžadujú najväčšie vstupné energetické 

náklady, je snaha výrobcov nájsť taký optimálny režim pálenia, ktorým sa dosiahne 

najvyššia kvalita pri optimálnej spotrebe energie.  

Doterajšie poznatky poukazujú na skutočnosť, že teplota výpalu a doba výdrže. 

môžu výrazne ovplyvňovať charakter pórovej štruktúry tehliarskeho črepu [1]. Tým sú 

ovplyvňované aj ostatné vlastnosti tehliarskeho výrobku, viď lit. [2 až 6]. Preto v rámci 

predkladanej práce sa sleduje vplyv zmeny režimu pálenia nielen na zmenu pórovej 

štruktúry vypáleného črepu, ale súčasne aj na jeho mrazuvzdornosť. Hlavná pozornosť 

v tomto prípade je venovaná zmene teploty výpalu a dobe výdrže. 

 

Pórová štruktúra 
 

 Ako už bolo v úvode uvedené, pórová štruktúra tehliarskeho črepu významne 

ovplyvňuje vlastnosti tehliarskeho výrobku. Na každý tehliarsky výrobok sú kladené urči-

té požiadavky, ktoré úzko súvisia s jeho aplikáciou v stavebnej praxi. Predovšetkým 

v súčasnej dobe, keď do všetkých sfér ľudského života zasahuje trend maximálnej 

kvality a úspor energie, zohráva významnú úlohu aj dokonalé poznanie štruktúry tehliar-

skeho črepu. Medzi základné činitele, ktoré ovplyvňujú túto štruktúru, patrí: 

• granulometricko - mineralogické zloženie východzej surovinovej zmesi, 

• hutnosť výliskov, resp. výsuškov 

• a priebeh páliaceho procesu. 

 

Ako je všeobecne známe, štruktúra vypáleného tehliarskeho črepu pozostáva z týchto 

súčastí: 
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• pôvodné nepremenené minerály (sú pomerne dobre tepelne stabilné v rozsahu teplôt 

výpalu), 

• sklená (amorfná) fáza, 

• nové minerály (zlúčeniny)  

• a póry. 

 

 Veľkosť, tvar, objem a vzájomné usporiadanie pórov predstavujú pórovú štruktú-

ru tehliarskeho črepu. Veľkosť póru je definovaná jeho priemerom alebo polomerom. 

Póry sa zvyčajne delia na makropóry a mikropóry, kde deliacou hranicou je zvyčajne 

pór o priemere 15 µm. Lach a Daňková napríklad rozdeľujú póry ešte podrobnejšie 

podľa priemeru d na [7]: 

• makropóry (d > 15 µm) 

• stredné (d = 15 až 0,1 µm), 

• jemné (d = 0,1 až 0,015 µm) 

• a mikropóry (d < 0,015 µm).  

 

Póry môžu byť nielen guľovitého, ale aj pretiahleho tvaru, ktorých priemer sa mô-

že meniť buď plynule alebo skokom. Z hľadiska prístupu kvapalín a plynov môžu byť 

póry: 

• otvorené a súčasne spojené (kapiláry), 

• jednostranne otvorené, avšak nepriechodné (kapsy) 

• a celkom zatvorené (bubliny), pozri obr. 1. 

 

 
            a                                 b                              c 

 

 

 Obr. 1   Pórová štruktúra tehliarskeho črepu: a - póry 

spojené a súčasne otvorené, b - póry jednostranne otvo-

rené a nepriechodné, c - póry zatvorené 
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Percentuálne rozdelenie pórov podľa veľkosti sa dá vyjadriť pomocou distribu-

čnej krivky rozdelenia pórov. Priemernú a strednú hodnotu veľkosti pórov, pri ktorej 50 

% objemu pórov má rovnaký alebo menší polomer, charakterizuje medián polomeru pó-

rov. Vznik pórov vo vypálenom črepe je v prvom rade spôsobený stratou vody, ktorá 

môže byť prítomná v tehliarskej surovine alebo vo výlisku v rôznej forme. Voda podľa 

spôsobu silovej väzby môže byť viazaná: 

• chemicky, 

• fyzikálne chemicky, 

• a fyzikálne mechanicky. 

Často sa používa aj delenie podľa miesta výskytu na vodu:  

• stykovú, 

• obalovú  

• a pórovú. 

Všetky druhy väzieb vody, až na vodu chemicky viazanú, sa odstraňujú 

v procese sušenia. Voda chemicky viazaná sa odstraňuje až v procese pálenia. Po stra-

te vody a vyhorení spáliteľných látok (drevné piliny, celulózové a uhoľné odpady a iné 

materiály organického pôvodu) v tehliarskom črepe ostávajú póry, pričom tento spôsob 

ich získavania sa aplikuje predovšetkým pri výrobe vysokoľahčených tehliarskych vý-

robkov [8 až 14]. 

 

 

Mrazuvzdornosť pálenej krytiny  
 

Mrazuvzdornosť pálenej krytiny spočíva v jej schopnosti odolávať za daných 

podmienok určenému počtu cyklov zmrazovania a rozmrazovania bez následného vzni-

ku závad na črepe alebo glazúre. Preto vysoká mrazuvzdornosť pálenej krytiny patrí ku 

znakom dobrej kvality tehliarskych výrobkov. 

 

Ako je všeobecne známe, premena vody na ľad je sprevádzaná objemovým ná-

rastom, zhruba o 9 až 10 %. Ako prebiehajú objemové zmeny vody pri postupnom zni-

žovaní a opätovnom zvyšovaní jej teploty v tehliarskom črepe, je vidieť na obrázku 2. 
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Z priebehu objemových zmien vody vyplýva, že ide o nevratný proces, ktorého výsled-

kom je trvalá expanzia črepu po každom zmrazovacom cykle. Pri záporných teplotách 

sa voda v kapilárach a kapsách správa rôzne a to v závislosti od ich veľkosti. Voda za-

mŕza najprv vo väčších a pri postupnom zvyšovaní zápornej teploty aj v tenších kapilá-

rach a kapsách.  

 

 

 
 

 Obr. 2   Typický priebeh jedného cyklu zmrazovania a rozmrazovania pri 

vodou nasiaknutom tehliarskom črepe na jeho dĺžkovú zmenu [15] 

 

 

Vznikom ľadu vznikajú v kapilárach značné tlaky, ktoré môžu mať podľa výpočtov 

pri teplote -20 °C hodnotu až 200 MPa. Pretože tehliarsky črep má svoju charakteristic-

kú pórovú štruktúru, zamŕzanie vody neprebieha tak ako v uzavretej nádobe. Vznikajú-

ce tlaky sú totiž eliminované vytláčaním ešte nezamrznutej vody do tenších kapilár a 

káps.  

 

Na výslednú mrazuvzdornosť tehliarskeho črepu má vplyv aj tá skutočnosť, že 

voda nezaplní celý pórový systém vždy rovnako. Je to spôsobené nielen voľbou skú-

šobnej metódy, ale aj tvarom samotnej pórovej štruktúry. Z odbornej literatúry je dobre 

známy koeficient nasiakavosti črepu - KNČ (ekvivalent používa rakúska norma Önorm B 

3220 s názvom „koeficient prevlhnutia“ a Lach [16] pod názvom koeficient nasýtenia 

črepu), ktorý vyjadruje percentuálny pomer hodnoty nasiakavosti črepu za atmosferic-

kého tlaku, t.j. za studena a hodnoty nasiakavosti varom. Tento koeficient nasiakavosti 

črepu predstavuje tiež tzv. stupeň mrazuvzdornosti črepu. Čím je hodnota KNČ menšia 
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ako jedna, tým sa môže predpokladať vyššia mrazuvzdornosť črepu. Lach napríklad 

poznamenáva, že pre tehliarsky črep je ideálne, ak táto hodnota je menšia ako 0,85. 

V tomto prípade sa vychádza z logickej úvahy, že póry nezaplnené vodou tvoria priestor 

pre rozpínanie ľadu, čiže predstavujú vlastne „expanzné nádoby“. 

 

Dôsledky namáhania tehliarskeho črepu účinkom mrazu závisia nielen na KNČ, 

ale aj na pružno-pevnostných vlastnostiach samotného črepu a na pôsobení vonkajších 

činiteľov ako je teplota zmrazovania, počet a rýchlosť zmien zamŕzania a rozmŕzania a 

doba trvania nízkych teplôt [5]. Najnovšie poznatky poukazujú na skutočnosť, že na 

mrazuvzdornosť tehliarskeho črepu vplýva predovšetkým objem pórov a medián polo-

meru pórov [6].  

 

 

Skúšobné vzorky 
 

Skúšobné vzorky boli pripravené rozrezaním výsuškov bobrovky, ktoré sa 

doviezli z tehelne TONDACH Slovensko, spol. sro., Nitrianke Pravno. Tieto boli 

následne vypálené v elektrickej laboratórnej peci pri teplotách 900, 950, 1000, 1030, 

1060 a 1075 °C pri dobe výdrže 4, 6 a 10 hodín. Nárast a pokles teploty boli vždy 

rovnaké. Proces pálenia napríklad pri teplote výpalu 1030 °C a dobe výdrže 6 h je 

zobrazený na obrázku 3. 

 

Pórová štruktúra črepu sa stanovila pomocou vysokotlakového ortuťového poro-

zimetra firmy Erba Science, typ 1500. Mrazuvzdornosť sa vyhodnotila podľa normy STN 

EN 539-2, klasickými zmrazovacími cyklami na vzorkách nasiaknutých vodou až do 

viditeľného porušenia vzorky, t.j. do vzniku prvej trhliny. 
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 Obr. 3   Režim pálenia (teplota výpalu 1030 °C a doba 

výdrže  6 hodín) - súčasný stav 

 

 

 

Dosiahnuté výsledky a diskusia 
 

Vplyv teploty výpalu a doby výdrže na dĺžkovú zmenu pálením črepu je vidieť na  

obrázku 4. 
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 Obr. 4.   Vplyv teploty výpalu a doby výdrže na dĺžkovú zmenu 

pálením črepu pálenej krytiny 
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Z dosiahnutých výsledkov vyplýva, že dĺžková zmena pálením črepu sa skôr 

mení vplyvom zmeny vypaľovacej teploty ako zmenou doby výdrže. Táto dĺžková 

zmena pálením súčasne ovplyvňuje aj pórovú štruktúru črepu, ako je vidieť na obr. 5 a 

6. Objem pórov je od dĺžkovej zmeny pálením závislý v rámci kvadratickej funkcie (pozri 

obr. 5) a medián polomeru pórov je závislý v rámci lineárnej funkcie (pozri obr. 6).  
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 Obr. 5   Vplyv dĺžkovej zmeny pálením na objem pórov črepu 

pálenej krytiny 
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 Obr. 6   Vplyv dĺžkovej zmeny pálením na medián polomeru 

pórov črepu pálenej krytiny 
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Ako sa mení mrazuvzdornosť črepu, vyjadrená počtom zmrazovacích cyklov, od 

pórovej štruktúry črepu je zobrazené na obrázkoch 7 a 8. Z obr.7 je zreteľne vidieť, že 

počet zmrazovacích cyklov rastie v logaritmickej závislosti s poklesom hodnoty objemu 

pórov a v mocninovej závislosti s rastom hodnoty mediánu polomeru pórov. V tomto 

prípade bol opäť potvrdený výsledok uvedený v lit. [17], že hodnota mediánu polomeru 

pórov má tiež výrazný vplyv na mrazuvzdornosť tehliarskych výrobkov ako hodnota 

objemu pórov. 
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 Obr. 7   Vplyv objemu pórov na mrazuvzdornosť črepu pálenej 

krytiny 
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 Obr. 8 Vplyv mediánu polomeru pórov na mrazuvzdornosť 

črepu pálenej krytiny 
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Pre výrobcu pálenej krytiny je určite najviac zaujímavý obrázok 9. Z tohto 

obrázka vyplýva, že pre zvýšenie mrazuvzdornosti pálenej krytiny je výhodnejšie 

vypaľovať pri teplote výpalu 1060 °C a dobe výdrže 4 hodín (na obr. 10 uvedené ako 1. 

alternatíva), než pri nižšej teplote 1030 °C a dobe výdrže 10 hodín (2. alternatíva). 

Súčasne pri porovnaní režimu pálenia obidvoch alternatív, sa proces výpalu pri aplikácii 

2. alternatívy môže skrátiť až o 5 hodín, pozri obr. 10. 
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 Obr. 9   Vplyv teploty výpalu a doby výdrže na mrazuvzdornosť 

črepu pálenej krytiny 
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 Obr. 10   Priebeh režimu pálenia pri 1. a 2. Alternatíve  
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Ak by sa vychádzalo z predpokladu, že spotreba plynu a energie bude pri 

obidvoch alternatívach rovnaká, potom už len skrátením procesu výpalu sa zvýši denná 

produkcia o dva pecné vozy, čo predstavuje 7 tisíc ks výrobkov - Bobrovky. Ročne to 

môže predstavovať pre závod TONDACH Slovensko, spol. sro. Nitrianske Pravno zisk 

cez 20 mil. Sk. 

Záver 
 

Dosiahnuté výsledky ukázali, že zmenou páliaceho režimu je možné výrazne 

ovplyvňovať mrazuvzdornosť pálenej krytiny. V rámci uskutočneného výskumu sa 

zistilo, že na zmenu fyzikálnych vlastností črepu pálenej krytiny (dĺžková zmena 

pálením, objem pórov, medián polomeru pórov a počet zmrazovacích cyklov) 

výraznejšie vplýva zvýšenie teploty výpalu (v rámci sledovaného rozsahu teplôt) ako 

napríklad predĺženie doby výdrže zo 4 na 10 hodín pri zachovaní teploty výpalu.  

 

Záverom sa môže konštatovať, že dokonalé poznanie vplyvu páliaceho režimu 

na výsledné vlastnosti črepu pálenej krytiny umožní racionálne vypaľovať tehliarske 

výrobky a súčasne dosiahnuť vysokú trvanlivosť. 
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Anotace práce: 
 

 

 

Pálené stavební látky patří svou povahou do oboru keramiky a to části, která bývá 

označovaná jako stavební keramika nebo hrubá keramika. 

Chemické, případně mineralogické složení suroviny určuje k jakým keramickým 

výrobkům ji lze použít. Cihlářské výrobky jsou složeny převážně z křemičitanů hlinitých. 

Vlastnosti výrobků lze modifikovat změnou složení suroviny a technologií. Tím lze získat 

určité strukturní uspořádání keramického střepu neboli různou mikrostrukturu střepu, 

která je nositelem technických a užitných vlastností výrobku. 

Stavební látky na bázi silikátů jsou tvořeny převážně systémy krystalů iontového 

charakteru. 

Mikrostruktura rozhodujícím způsobem určuje technické a užitné vlastnosti keramiky. 

Podle charakteru mikrostruktury se odvíjejí vlastnosti keramického výrobku, neboli 

ovlivňováním mikrostruktury lze měnit vlastnosti výrobku. Mikrostruktury v keramice jsou 

často složité a jejich identifikace velmi obtížná. 
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1 Úvod 
 

Pálené stavební látky patří svou povahou do oboru keramiky a to části, která bývá 

označovaná jako stavební keramika nebo hrubá keramika. 

Chemické, případně mineralogické složení suroviny určuje k jakým keramickým výrob-

kům ji lze použít. Cihlářské výrobky jsou složeny převážně z křemičitanů hlinitých. 

Vlastnosti výrobků lze modifikovat změnou složení suroviny a technologií. Tím lze získat 

určité strukturní uspořádání keramického střepu neboli různou mikrostrukturu střepu, 

která je nositelem technických a užitných vlastností výrobku. 

Stavební látky na bázi silikátů jsou tvořeny převážně systémy krystalů iontového cha-

rakteru. 

Mikrostruktura rozhodujícím způsobem určuje technické a užitné vlastnosti keramiky. 

Podle charakteru mikrostruktury se odvíjejí vlastnosti keramického výrobku, neboli 

ovlivňováním mikrostruktury lze měnit vlastnosti výrobku. Mikrostruktury v keramice jsou 

často složité a jejich identifikace velmi obtížná. 

 
Cihlářské výrobky – patří mezi základní a nejstarší keramické výrobky, vyráběné 

z přírodních surovin – hlín a jílů – pálením po formování na teplotu 930°C – 1100°C. 

Typickým znakem cihlářských výrobků je pórovity (NV > 12%) a barevný (červený) 

střep. Příznivé vlastnosti cihlářských výrobků umožňují jejich široké uplatnění ve sta-

vebních konstrukcích. Jsou to především vysoká pevnost, dlouhodobá trvanlivost, odol-

nost proti povětrnostním vlivům i výhodný poměr mezi objemovou hmotností a tepelně 

izolačními vlastnostmi [1]. 

 

Suroviny 
 

Cihlářské suroviny – tak označujeme různé látky, převážně povahy anorganické, které 

dostatečně upravené poskytují výrobní surovinovou směs, vhodnou k vytváření a 

k dalšímu zpracování na cihlářské výrobky. Cihlářské zeminy tj. hlíny a jíly, řadíme mezi 

jílovinové zeminy. K cihlářským zeminám přidáváme v průběhu zpracování další látky – 

max. 30% dle druhu, kterými upravujeme některé vlastnosti výrobních směsí, příp. i ho-

tových výrobků [1]. 

[      ] 149



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Cihlářské suroviny dělíme na [1]: 

a) tvárlivé (plastické) suroviny – po rozdělání s vodou poskytují tvárlivé těsto 

schopné tvarování a následného zpevnění sušením a výpalem. Patří sem jílovité 

suroviny, tj. sedimenty zvětralých hornin s převažujícím obsahem jílových mine-

rálů. Tyto dělíme dle obsahu jílových minerálů a zpevnění v místě uložení a dle 

poměrného zastoupení zrn různých rozměrů. 

netvárlivé suroviny – upravující chování surovinové směsi při vytváření, sušení a pálení. 

Současně působí na výsledné vlastnosti výrobků tím, že ovlivňují mikrostrukturu vypá-

leného střepu. Mohou to být přírodní materiály (zeminy, horniny apod.) či průmyslové 

odpady (piliny, kaly, popílek apod.). Podle funkce v keramickém těstě je dělíme na [5]: 

- ostřiva, ktrerá ovlivňují tvárlivost těsta a chování běhěm sušení a pále-

ní (smrštění, deformace) 

- lehčiva, která snižují objemovou hmotnost vypáleného střepu přímo 

(svou vlastní nižší objemovou hmotností) nebo nepřímo (po vyhoření 

vytvoří ve střepu póry) 

- taviva, která vytvářejí taveninu při nižší teplotě než je teplota výpalu a 

tím přispívají ke zhutnění střepu a snížení teploty výpalu. 

Jako základní surovina byl použit jíl z lokality Valašské Meziříčí – Hrachovec, výrobní 

závod CIDEM Hranice a.s. Jíl byl odebrán z homogenizované skládky.  

 

Jílovec z lokality Valašské Meziříčí – Hrachovec 

 

Vzorek byl odebrán dne 10.1.2002 z homogenizované skládky cihelny Hrachovec u Va-

lašského Meziříčí.Technologickou a materiálovou charakteristiku poskytla výrobny. Zá-

kladní technologické parametry jsou uvedeny v tab. 1.1 a chemické složení vstupní su-

roviny je uvedeno v tab. 1.2. 

Základní surovinu tvoří zvětraliny šedých jílovců instebřanského souvrství (Vzorek 

8407/A). Zvětraliny jílovce tvoří za mokra tmavě šedý, za sucha velmi světle šedý tuze 

plastický jíl (vzorek 8407/B) s plochými úlomky šedých, tvrdých a pevných, světleji jem-

ně laminovaných jílovců (vzorek 8407/C). Ty se při standardním mletí suroviny uvolňují 

a lze je sítováním odseparovat. 
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Tabulka 1.2. Chemické složení vzorku jílovce 8407/A 

Parametry Jednotka Vzorek – 8407/A

SiO2 % hm. 52,40 

Al2O3 % hm. 20,20 

Fe2O3 % hm. 7,32 

FeO % hm. 5,05 

MnO % hm. 0,06 

TiO2 % hm. 0,94 

CaO % hm. 0,74 

MgO % hm. 2,03 

2O % hm. 3,02 

Na2O % hm. 1,03 

Cl- % hm. 0,01 

F- % hm. 0,04 

SO4
2- (SO3) % hm. 0,10 

Celk. S (SO3) % hm. 0,37 

volný SiO2 % hm. 18,31 

Organické látky % hm. 2,82 

výměna kation

tů 

-
0,14 mol.kg- 

ztráta sušením 

105°C 
% hm. 2,71 

ztráta žíháním 

1100°C 
% hm. 8,65 

K
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Zrnitost jílovce 

 

 

Mineralogický popis jednotlivých frakcí původního jílovce (vzorek 8407/A), který je uve-

den v tab. 1.3 poskytlo vedení cihely Hrachovec. 

Tabulka 1.3. Mineralogický popis jednotlivých frakcí jílovce – vzorek 8407/A 

(%) 

Vzorek Frakce 
(mm) 

Ob-
sah 

Popis 

nad 8 5,6 Zpevněný jílovec křemičitým tmelem 

8 – 2 13,5 Zpevněný jílovec 

2 – 1 1,6 Zpevněný jílovec 

1 – 0,25 0,4 Zpevněný jílovec, křemen, pyrit 

0,25 – 

0,09 

0,2 Zpevněný jílovec, křemen, pyrit, menší množ-

ství kalcitu 

8407/A 

0,09 – 

0,063 

0,1 Zpevněný jílovec, křemen, pyrit, menší množ-

ství kalcitu 

nad 8 1,1 Zpevněný jílovec - nevápnitý 

4,9 Zpevněný jílovec - nevápnitý 

2 – 1 0,4 Zpevněný jílovec - nevápnitý 

1 – 0,25 0,3 Zpevněný jílovec, křemen, pyrit 

0,25 – 

0,09 

0,3 Zpevněný jílovec, křemen, pyrit 

8407/A 

0,09 – 

0,063 

0,1 Zpevněný jílovec, křemen, pyrit 

8 – 2 

 

Plasticita jílovce 
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Na vzorku jílovce 8407/B byla stanovena mez tekutosti WL podle Atterberga dle ČSN 72 

1014 a mez plasticity WP dle ČSN 72 1012 (tab.1.4). Zkoušky byly provedeny 

v laboratoři ÚGN Ostrava. 
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Ze získaných hodnot byl vypočten index (číslo) plasticity IP (tab. 1.4) ze vztahu: 

IP = wL – wP (%) 

 

 

 

Tabulka 1.4. Mez tekutosti (wL), mez plasticity (wP), index plasticity (IP) vzorku jílovce 

8407/B 

Vzorek wP(%) wL(%) IP(%) 

8407/B 21,99 32,90 10,91 

 

Uvedené údaje jsou v dobrém souladu s mineralogickým složením jílové hmoty. Jílovce 

odpovídají málo plastickým horninám. 

Složení jílovce a jednotlivých jeho součástí 

 

Mineralogické složení je dáno dominací illitu nad kaolinitem. Obsah křemene je cca 

18% hm. 

Mineralogický popis jednotlivých frakcí původní suroviny (vzorek 8407/A) uvádí tab.1.3. 

Zrnitostní složení jílové suroviny je ovlivněno přítomností zbytků primární horniny. Che-

mické složení původní suroviny je ovlivněno přítomností zbytků promární horniny. Che-

mické složení původní suroviny (tab.1.2) ukazuje, že se jedná o surovinu s nízkou vý-

měnnou kapacitou kationtů (0,14mol.kg1-) tj. surovinu s dominací kaolinitu a illitu. 

Z chemické analýzy je evidentní, že molární poměr SiO2/Al2O3 po odečtení volného 

křemene je 2,24, tj. větší než poměr SiO2/Al2O3 u kaolinitu (2,004) a blíží se illitu. Modul 

(SiO2 + Al2O3)/(K2O + Na2O + FeO + Fe2O3) je 4,61, tj. blízký illitu. Volný SiO2 je 

v surovině (jílu) zastoupen jako křemen (α-křemen) a podle protokolu chemické analýzy 

(tab.1.2) je jeho obsah udáván jako 18,31%hm. Obsah křemene byl také stanoven ve 

vzorku 8407/A v laboratoři OKD, DPB Paskov a.s. metodou vnitřního standardu (CaF2) 

rtg – práškovou difrakcí. Obsah křemene je v tomto případě 17%hm. 

Součástí horniny je i dispergovaná uhelná hmota nebitumenové povahy. Podle chemic-

ké analýzy je obsah této hmoty 2,82%hm., což je v souladu s barvou  horniny. 
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Původní vzorek byl vysušen při 105°C a rozemlet, odsítována byla frakce pod 0,125mm 

a nad 0,125mm. Z těchto dvou frakcí byly odebrány kousky horniny, na kterých byl pro

veden mineralogický rozbor a to: 

-

Výsledek rozboru vzorků rtg – práškovou difrakcí: 

- ve vzorku 8407/C byl zjištěn: kaolinit, illit (slída 1nm), cca 10% – 25% 

karbonátu 

- rtg – prášková difrakce, laboratoř OKD DPB Paskov a.s. 

- infračervená spektroskopie, laboratoř ÚGN Ostrava 

- ve vzorku 8407/B byl přítomen: kaolinit, illit (slída 1nm), křemen 

(17%hm.) 

- ve vzorku 8407/C byl přítomen: kaolinit, illit (slída 1nm), karbonát (kalcit 

nebo dolomit) 

Infračervená spektroskopie poskytla tuto interpretaci mineralogického složení: 

- ve vzorku 8407/A byl zjištěn: kaolinit, illit (slída 1nm), křemen, procenta 

karbonátu 

- ve vzorku 8407/B byl zjištěn: kaolinit, illit (slída 1nm), křemen, procenta 

karbonátu 

 

 

Technologie lehčiv 
 

 

Lehčiva představují skupinu látek, které přidáním do surovinové směsi přispívají ke 

zmenšení objemové hmotnosti keramického střepu neboli k lehčení střepu. Dle povahy 

působení rozeznáváme lehčiva působící nepřímo, a to přírodní (rozsivková zemina) ne-

bo přírodní upravená (experlit), a dále lehčiva působící přímo, která po vyhoření vyvolá-

vají ve střepu póry a vylehčují jej. Zde řadíme i námi použité piliny. Použití lehčiv se řídí 

dle povahy keramického výrobku a dle požadovaného stupně vylehčení [1]. 
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Vyhořívání uhlíkatých látek ve střepu 

 

Vylehčování cihlářského střepu se téměř výhradně řeší vyhoříváním organických látek 

přidaných jako příměs do suroviny. Využíváním lehčiv sledujeme jednak snížení obje-

mové hmotnosti, jednak snížení spotřeby paliva využitím kalorické hodnoty příměsi a 

jednak dosažení kvalitního výrobku, tj. vyloučení nebezpečí nadýmání nebo vznik čer-

ných jader. 

Určujícím jevem vyhořívání je difuze kyslíku dovnitř střepu a produktů spalování ze 

střepu za katalytického působení cihlářské suroviny. Difuzní hoření ve střepu nastává 

při teplotách 300 – 400°C. Při spalování podle chemického složení probíhají exotermic-

ké reakce. 

Efektivnost vyhořívání je ovlivněna chemickým a mineralogickým složením suroviny. 

Velký význam mají sloučeniny železa, zvláště FeO vytváří nízkotavitelná eutektika (již 

od 650 – 700°C) a za přítomnosti vyhořelého uhlíku vzniká černé sklovité jádro s jemně 

rozptýleným C a pokud se vlivem taveniny uzavře povrch střepu nastane nadýmání. Illi-

tické a chloritické suroviny umožňují snadnější vyhořívání (zvětšují pórovitost střepu a 

tím usnadňují difuzi) proti kaolinitickým a montmorillonitovým surovinám, které se uzaví-

rají a znesnadňují difuzi. Dalšími vlivy působícími na vyhořívání je prostředí a teplota 

výpalu (oxidační atmosféra při teplotách 500 až 700 i 800°C), granulometrie lehčiva 

(nejlépe zrna do 1mm). 

Pro využití spalin má význam obsah prchavé hořlaviny a teplota jejího uvolňování. 

HANK prováděl pokusy s vyhoříváním lehčiv a jejich vliv na tvorbu černého jádra. Dle 

porovnání průměru velikosti černého jádra k průměru vzorku při užití různých lehčiv při 

určité době prodlevy při max. teplotě 1000°C jsou nejvýhodnější piliny a nejméně vhod-

ný koks (vyžaduje delší prodlevu). 
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Piliny jako lehčiva přidávaná do jílové hmoty 
 

-

Úvod 
V pokusu byly použity dřevěnné piliny dodávané do cihelny bez bližší materiálové 

identifikace. Botanické a chemické složení dřevní hmoty a vnitřních popelovin vázaných 

dřevní hmotu pilin není známo. 

  

Vzhledem k tomu že piliny se v cihlové hmotě při výpalu v oxidačním režimu se vypálí 

až na popel, vstupují do systému cihlářské hmoty nové látky, které  spolu s cihlářskou jí

lovou hmotou mohou ovlivnit tvorbu výkvětů.  

Botanické a chemické složení dřevní hmoty a vnitřních popelovin 

 

Mikroskopickou analýzou vzorku pilin bylo zjištěno, že dominantní součástí pilin jsou 

částice dřeva ze smrku stepilého (Picea abies) a to dřevní částice  čerstvého, zdravého 

dřeva tak také částice kůry a dřeva postiženého houbami. Podružné množství dřevních 

částic tvoří dřevo javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Lze tedy v prvním přiblížení po-

važovat za dřevní hmotu pilin smrkové dřevo. 

Zrnitost vzorku pilin použitého v pokusu 

 

Vzorek pilin byl odebrán dne 10.1.2002 v cihelně CIDEM HRANICE a.s. závod 

HRACHOVEC. Zrnitostní křivka vysušeného vzorku s aktuální vlhkostí 22,89 %  je uve-

dena v tabulce 3.1 a na obrázku 3.1. 
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Tabulka 3.1. Zrnitostní analýza pilin, navážka 156,88g (vysušeno při 105°C) 
Velikost síta Dílčí zbytky Celkové zbytky Propady 

[mm] [g] [%] [%] [%] 
10 0 0 0 100 
5 1,77 1,13 1,13 98,87 

2,5 6,3 4,02 5,15 94,85 
1,25 27,06 17,25 22,40 77,6 
0,63 45,93 29,28 51,68 48,32 

0,315 44,14 28,14 79,82 20,18 
pod 0.315 31,66 20,18 100,00 0 

Celkem 156,86 100   
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Obr. 3.1. Zrnitostní křivka pilin. 

 

Z tabulky 3.1 a zrnitostní křivky na obrázku 3.1 vyplývá, že majorita částic dřevní hmoty 

se vyskytuje v rozmezí frakcí 0,315 a 1,25 mm. 
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Sypná hmotnost pilin setřesená 

 

V tabulce 3.2 je uvedena příslušná sypná  hmotnost vzorku pilin s danou vlhkostí, která 

je dále použita v modelových bilančních výpočtech. 

 

Vlhkost pilin /%/  

 

V tabulce 3.2 je uvedena příslušná vlhkost vzorku pilin s danou vlhkostí, která je dále 

použita v modelových bilančních výpočtech. 

 

Popel při 800°C  /%/ sušiny 

 

Vysušený vzorek při 105°C byl spálen v muflové peci do světle šedého popela. Obsah 

popela je uveden v tabulce 3.2. 

Tento popel byl použit pro infračervenou spektroskopickou analýzu pod č.8407/P2. 

 

Odparek výluhu v ethylalkoholu  /%/ sušiny 

 

Z pilin byl proveden extrakt v ethylalkoholu  a stanovena hmotnost odparku. Odparek 

má světle hnědožlutou barvu a je matný. Odparek byl analyzován metodou infračervené 

spektroskopie s cílem blíže identifikovat složení pryskyřice v dřevní hmotě a podpořit 

identifikaci druhu dřevní hmoty. Identifikace spektra vzorku,  anal.č.8407/P3 je uvedena 

dále. 
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Tabulka 3.2 Popisné vlastnosti pilin. 

Parametr Původní vzorek 

Analytické číslo 

Vysušený vzorek  Poznámka 

Zrnitost 

M20% - M80% 

M max 

 0,315 až 1,25 mm 

 

5 mm 

dřevní anizomet-

rické částice 

Sypná hmotnost se

třesená  /kg.m

-
-3/ 

   

Vlhkost 105°C  /%/ 22,85   

Popel při 800°C  

/%/ sušiny 

 0,44 - 0,88  

Odparek výluhu 

v ethylalkoholu  /%/ 

sušiny 

 10,85  

 

Složení popela 

 

Pomocí infračervené spektroskopie (vzorek anal. č.8407/P2) bylo možné identifikovat 

v amorfní popelové hmotě pouze : 

CaO hydratovaný na vzduchu jako portlandit Ca(OH)2, 

uhličitan draselný K2CO3, 

amorfní SiO2. 

 

Identifikace pryskyřice 

 

Přírodní pevné pryskyřice jsou směsí  uhlovodíků , vyšších alkoholů a esterů  řady ter-

penové, a to alifatické a aromatické. Obsahují větší či menší podíl síry v organické vaz-

bě. Jednotlivé druhy jehličnatých stromů se liší chemickým složením pryskyřice a také 

stupněm její oxidace. 

Z odparku po extrakci v ethylalkoholu  bylo analyzováno metodou infračervené spektro

skopie  složení pryskyřice v dřevní hmotě. Spektrum analytického vzorku č.8407/P3 od-

povídá pryskyřici. Protože ve spektru byly zjištěny absorbční pásy typické pro přírodní 

-
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pryskyřice  (2926, 2854 cm-1  a dále především 1272, 1114 cm-1), které by naznačovaly 

že se jedná o pryskyřici ze smrku. Proto byl použit pro identifikaci spektra odparku 

srovnávací vzorek pevné pryskyřice ze smrku (vzorek anal. č.1231). Srovnání prokáza

lo, že se jedná o pevnou pryskyřici složením odpovídající smrku. 
-

 

Analýza výluhů z vypálených cihel s různým obsahem pilin 

 

Tato analýza a bilance slouží k odhadů nebo modelovému posouzení vlivu popela 

z pilin na tvorbu výkvětů. 

 

V chemické analýze jílovce (anal. č. ÚGN 8407/A-1 a A-2) používaného pro přípravu 

cihlářské hmoty je uváděno průměrné celkové množství síry 0,36 % hmt. a průměrný 

obsah /SO3/ 0,02 %. Zdrojem síry v hornině je především pyrit a markazit. Síra se uvol-

ňuje a oxiduje v procesu oxidace sulfidu v teplotním intervalu 400 až 600°C a vznikající 

oxid železitý (hematit) přispívá na barvení hmoty po výpalu do červené barvy. 

 

Z cihlového střepu s různým objemovým (hmotnostním) podílem pilin byl po výpalu při 

teplotě 920°C připraven výluh a odparek. Hmotnost odparku, optická a spektroskopická 

identifikace minerálů v odparku  je uvedena v tabulce 3.3. 

 

[      ] 161



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Tabulka 3.3. Odparky z výluhů z cihlového střepu vzorků anal. č. ÚGN ……… 

Anal. č. 

vzorku 

ÚGN 

Podíl pi-

lin 

(% obj.) 

hmot-

nost pi-

lin ve 

vzorku 

(% hmt.) 

Barva od-

parku 

Hmotnost 

odparku v 

/g/ 

na 100g 

vzorku 

Optická a

za minerá

odparku 

nalý-

lů v 

Infračervená 

spektroskopie 

– identifikace 

Minerálů 

8407/BA 20/10,70 Bílá  0,0239 

/100g 

(sádrovec) sádrovec 

>>>kalcit 

8407/BB 0/0,00 Bílá  0,0244 

/100g 

(bassanit + 

sádrovec) 

sádrovec 

>>> kalcit 

8407/BC 30/9,84 Bílá  0,0354 

/100g 

(sádrovec) sádrovec 

>>> kalcit 

8407/BD 10/9,55 Bílá  0,0547 

/100g 

(sádrovec) sádrovec 

>>> kalcit 

8407/BE 15/9,95 Bílá  

slabě čer-

vená 

0,0587 

/100g 

(sádrovec) sádrovec 

>>> 

portlandit 

8407/BF 25/10,40 Bílá  

slabě čer-

vená 

0,0530 

/100g 

(sádrovec) sádrovec 

>>> 

portlandit 

8407/BG 35/10,52 Bílá  

slabě čer-

vená 

0,0504 

/100g 

(sádrovec) sádrovec 

>>> 

portlandit 

8407/BH 5/9,61 Bílá  

slabě čer-

vená 

0,0400 

/100g 

(sádrovec) sádrovec 

>>> 

portlandit 
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Piliny při oxidačním výpalu se v hmotě spalují se vznikem minimálního množství sazovi

tých částic; jejich vznik je charakteristický pouze pro spalování při výpalu v redukčních 

podmínkách. Na místě  částice zůstává  oxidický popel. Vzhledem k tomu, že spalování 

dřevní hmoty (cca 25O-350°C) provází uvolňování oxidů síry a vzniku oxidů CaO, SiO

-

 

-

-

-

-

- jehlicovité radiálně paprsčité krystalové agregáty monoklinického mine-

rálu s optickými hodnotami odpovídajícími sádrovci 

 

2 

a K2O, které předbíhá disociaci sulfidů Fe a oxidaci uvolněné síry (400 až 600°C), do-

chází již v prvních fázích tohoto procesu k reakci CaO s oxidy síry za vzniku síranu vá-

penatého. Další generace síranu vápenatého vzniká jen v případě výpalu cihlové hmoty 

nad 900°C  (disociace CaCO3 z jílovce – obsah 0,5 až 4% hmt.). Pokud byla teplota vý-

palu pod 900°C, je z velké části síran vápenatý ve střepu buď přírodního původu (viz 

nízký obsah síranů v surovině) nebo z popela ze dřeva a z CaO z rozložených jiných 

minerálů v jílovci.  

V odparku z výluhu směsí s 0%, 10%, 20%, 30% pilin světlé bílé barvy byly tedy spoleh

livě identifikovány síran vápenatý – bassanit a sádrovec (závisí na stupni hydratace sí

ranu v daných podmínkách odpařování) a velmi malé množství karbonátu (kalcit) vznik

lého karbonizací Ca(OH)2 vzdušným CO2 při sušení vzorku. Ve vzorku odparku z jílovce 

byly zjištěny ojedinělé krystalky NaCl. Dá se předpokládat, že pokud by vznikly podmín

ky pro tvorbu výkvětů na cihle, budou se tvořit bílé krusty složené především ze síranů 

Ca a Ca – karbonáty.  

V odparcích výluhů ze vzorků s obsahem pilin 5%, 15%, 25%, 35% pilin byly identifiko-

vány optickou mikroskopií tyto složky: 

- jemné částice cihlové hmoty jako pigment 

- extrahované barvivo z popisku cihelky 

Infračervená spektroskopie prokázala, že ve všech analyzovaných vzorcích odparků je 

přítomen, jako dominantní minerál, sádrovec (CaSO4.2H2O) se stopovým obsahem 

Ca(OH)2 – portlanditu. 
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Dílčí závěr 

 

Piliny jsou převážně ze smrkového dřeva 

V cihlové hmotě vyhoří a vzniknou  póry a oxidy CaO, SiO2, K2O, CaSO4. Vzniklé oxidy 

pravděpodobně z části uniknou otevřenými póry a z části zůstanou v tělísku a mohou 

mít vliv na vznik výkvětů. 

 

V tabulce 3.3 je uvedena hmotnost odparků  pro jednotlivé vzorky. Při srovnání obsahu 

sádrovce, hodnoty uvedené cihelnou Hrachovec pro čistý jíl versus hodnoty chemické 

analýzy námi zjišťované, jsou hodnoty analýzy odparků spíše vyšší a liší se podle pro-

centuálního obsahu pilin. 

Detailnější rozbor se vymyká zadané práci. 

 

Vzorky  
V první fázi práce bylo vyhotoveno 8 směsí s různým hmotnostním podílem pilin. Při 

navrhování procentuálního podílu pilin ve směsi bylo pamatováno na doporučovanou 

maximální dávku lehčiv a to 30 – 40% (hmotnostních), zvolili jsme 35. Dále byly vyro-

beny směsi s podílem 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, 5% a těsto z čistého jílu bez pilin.  

Z každého těsta bylo vyrobeno 12 tělísek . 

 

Složení směsí 

 

V následující tabulce 4.1 je uvedeno složení směsí. Vlhkosti jednotlivých složek směsí 

byly stanovovány vždy současně s výrobou těst. Vlhkost směsi byla stanovována při vý-

robě tělísek. Hmotnostní procenta pilin stanovená na jednu cihelku nemusí vždy sou-

hlasit s objemovými procenty, protože zde velkou roli hraje vlhkost pilin. 
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Tabulka 4.1. Složení směsí  
        

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 0 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 20 3,22 96,63 500 38,37 

Jíl 80   2455,01 2000 13,37 

Voda     450 450   

Celkem     3001,64     27,12 10,70 

        

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 1 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 0 0,00 0 0 38,37 

Jíl 100   663,27 550 13,37 

Voda     85 85   

Celkem     748,27     22,75 0,00 

        

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 2 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 30 5,32 82,09 450 22,89 

Jíl 70   1259,63 1050 11,16 

Voda     200 200   

Celkem     1541,72     28,37 9,84 

        

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 3 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 10 1,51 27,76 150 22,89 

Jíl 90   1613,11 1350 11,16 

Voda     200 200   

Celkem     1840,87     26,14 9,55 

        

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 4 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 15 2,34 42,12 225 30,6 

Jíl 85   1584,67 1275 10,88 

Voda     175 175   

Celkem     1801,79     25 9,95 
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Vlhkost

      

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 5 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 25 4,27 73,1 375 30,6 

Jíl 75   1438,5 1125 10,88 

Voda     200 200   

Celkem     1711,6     26,5 10,40 

        

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 6 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 35 6,63 98,09 525 30,82 

Jíl 65   1178,87 975 10,86 

Voda     202 202   

Celkem     1478,96     29,39 10,52 

        

Podíl pilin Hmotnost Objem Vlhkost Vlhkost směsi Hm. % p. 
Série 7 obj. % hm. % g ml % % na 1 cihl. 

Piliny 5 0,74 13,84 75 30,82 

Jíl 95   1701,74 1425 10,86 

Voda     160 160   

Celkem     1875,58     22,55 9,61 

 

Seznam vzorků 

V následující tabulce 4.2 jsou uvedeny čísla vzorků pro dané série, složení směsí 

(%obj.), způsob výroby a výpalu a provedené zkoušky. 
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Tabulka 4.2. Seznam vzorků použitých v  experimentu   

materiál (%)       
č. vzorku 

piliny jíl 
Výroba 

   

 

Zkoušky    

0.1 - 12 20 80     citlivost k sušení  

1.1 - 12 0 100     pevnost v prostém tlaku 

2.1 - 12 30 70  tělíska vyrobena   zdánlivá pórovitost 

3.1 - 12 10 90 z čerstvého těsta objemová hmotnost   

4.1 - 12 15 85 vypálená v laboratoři nasákavost 

5.1 - 12 25 75     délková změna sušením  

6.1 - 12 35 65     délková změna pálením  

7.1 - 12 5 95       celková délková změna    

 

 

Příprava vzorků 
 

Čerstvé těsto bylo uloženo na 24 hodin v neprodyšném PE pytli. Poté byla pomocí tvo-

řítka vyhotovena tělíska – malé cihelky o rozměrech 70mm x 35mm x 12mm. Do tělísek 

vyráběných v prvé části výzkumu byla vyražena rýha ocelovým tvořítkem pro stanovení 

smrštitelnosti a každý vzorek byl popsán nejvýše 3 číslicemi ve tvaru : X.YZ , kde první 

před tečkou označovalo sérii (směs) a další dvě číslo tělíska daného druhu.  

Vzorky se sušili v laboratorním prostředí po dobu 3 dnů, nejprve zakryty filtračním papí-

rem (vzorky 1.fáze) – 24 hodin, poté už volně na vzduchu 48 hodin. Konečné dosoušení 

tělísek se provedlo v sušárně při teplotě 105°C do ustálené hmotnosti. Po vysušení byla 

všechna tělíska změřena a zvážena. 

Vzorky 1.fáze vypalovali v peci následovně: byly umístěny na užší delší plochu asi 

20mm od sebe, viz obrázek 2. v příloze. 

Režim výpalu: 

- 4 hodiny stoupala teplota rychlostí 150°C/hod, 

- poté byla výdrž 1 hodinu na 600°C, 

- dále stoupala teplota 100°C/hod 3hod12min na teplotu 920°C, 

- následovala výdrž 2 hodiny, 
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- pozvolné ochlazování.  

Po vyjmutí z pece byla tělíska zvážena, změřena, rozřezána na dvě poloviny pro další 

zkoušky a každá polovina dodatečně označena A nebo B k původnímu číslu vzorku. 

 

Metodiky - zkoušek 

Vytváření, sušení a výpal zkušebních tělísek (ČSN 72 1565 - 4) 

 

Vzorek zeminy se zbaví hrubých nečistot a po přidání vody se vypracuje plastické těsto. 

Těsto lze zpracovat ručně nebo strojově. Zhomogenizované těsto se po optimální dobu 

odležení uloží tak, aby nedocházelo k jeho osychání. Nebylo-li stanoveno jinak nechá 

se těsto odležet 24 hodin. 

Vysušená tělíska se ukládají na užší delší plochu do vychladnuté pece na 20mm od se-

be. Režim výpalu se řídí hlavně vlastnostmi zkoušené zeminy.  

Po odležení se těsto krátce prohněte. Z těsta se odebere část objemově větší a tvarově 

podobná tělísku, vloží se do vymazané formy, přikryje se fólií a údery palice se zhutní. 

Forma musí být těstem dokonale vyplněna a zkušební tělísko musí být rovnoměrně 

zhutněno. Přečnívající těsto se odřízne. 

Vytvořená zkušební tělíska se uloží na rošty. Vzdálenost mezi jednotlivými tělísky má 

být nejméně 20mm. Prvních 24 hodin se překrytá papírem v prostředí místnosti. Dále se 

zkušební tělíska suší 48 hodin bez překrytí volně na vzduchu. Během sušení se tělíska 

obracejí, aby nedošlo k nadměrné deformaci. Tělíska se dosuší do ustálené hmotnosti 

v sušárně při teplotě 105°C.  

Do dosažení 600°C má teplota ve vypalovacím prostoru stoupat max. rychlostí 100-

200°C/hod. Při dosažení 600°C je výdrž 1 hodina. Od 600°C do dosažení vypalovací 

teploty má tato stoupat max. rychlostí 80-200°C/hod. Při dosažení vypalovací teploty je 

výdrž 2 hodiny. Chlazení probíhá samovolně s max. poklesem teploty 300°C/hod. 

 

 

 

 

 

[      ] 168



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 

   

 
Popis vzhledu zkušebních tělísek (ČSN 72 1565 - 4) 

Na vysušených zkušebních tělískách se hodnotí jejich: 

a) vzhled - prohnutí, měří se v místě největšího prohnutí a udává se 

   - rovná   prohnutí do 1mm 

   - mírně prohnutá prohnutí 1-2mm 

   - prohnutá  prohnutí více než 2mm 

- trhliny; lze popsat jako ojedinělé vlasové, vlasové, trhliny a rozpad 

b) barva 

Na vypálených zkušebních tělískách se hodnotí jejich: 

a) vzhled – prohnutí, viz výše 

b) barva 

c) zvuk – posuzuje se podle poklepu kladívkem na zkušební tělísko zachycené 

na hranách na jednom konci mezi prsty. Zvuk lze popsat jako zvonivý jasný, 

zastřený, dutý 

d) nálety – (slabá vrstva cizích látek na povrchu zkušebních tělísek) 

- intenzitu lze popsat jako bez náletu, slabý nálet, střední nálet, silný nálet 

- barva náletu 

- výskyt lze popsat jako na ploše, na hraně, na rohu 

e) další vady – výskyt cicváru, slídy; odštěpky apod. 

 

Stanovení vlhkosti 

 

Vlhkost absolutní, w řena v procentech hmotnosti vysušeného vzorku. a –vyjád

Do předem vysušené a zvážené váženky se naváží vzorek. Vzorek se vysuší v sušárně 

při teplotě 110°C ± 5°C, nechá se vychladnout v exikátoru a zváží se. Sušení, chlazení 

a vážení se opakuje až do ustálené hmotnosti, tedy až je úbytek váhy menší než 0,1% 

původní váhy. 
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Citlivost k sušení 

 

Citlivost k sušení představuje kritérium, jehož hodnotou se snažíme vyjádřit chování 

zemin nebo surovinových směsí při sušení a jejich náchylnost k tvorbě trhlin a deforma-

cí v průběhu odstraňování vody z výlisků vytvářených plastickým způsobem [1]. 

K určení citlivosti k sušení se u nás běžně používá Bigotova křivka. Bigotova křivka 

však nepostihuje některé důležité vlastnosti suroviny, jako např. mineralogické složení, 

pórovitost. Kromě toho průběh Bigotovy křivky závisí jak na teplotě, tak i na rychlosti 

sušení. Skutečné chování výlisků při sušení určuje jak druh suroviny, tak i použitá tech-

nologie a v neposlední řadě i vlastní režim sušení [1]. 

Výlisek je zpevňován kapilárními silami, které působí na povrch jílových i jiných částic a 

vypařováním vody se vytvoří póry a dutiny, snižuje se volnost pohybu částic, látka se 

zpevňuje. V důsledku gradientu smrštění při sušení vzniká ve výlisku vnitřní napětí. 

Tvorba pórů a smrštění jsou na sobě závislé. Na počátku sušení brání neúměrnému 

smrštění střed výlisku s vyšším obsahem vlhkosti a ve stadiu dosoušení zase omezuje 

smrštění středu výlisku vysušený povrch [4]. 

Vlastnosti výlisku během sušení souvisí se smrštěním, sorbcí vlhkosti, difusní schop-

ností, migrací vlhkosti a tepelnou i látkovou výměnou. Reálné smrštění není definováno 

pouze úbytkem vlhkosti výlisku [4]. 

Během sušení dochází při smršťování výlisku k přechodu plastického těsta do stavu tu-

hého. Na povrchu výlisku vznikají tahová napětí a ve středu tlaková napětí. Překročí-li 

toto napětí mez pevnosti při příslušné vlhkosti těsta vznikají nežádoucí trhlinky. Opti-

mální podmínky sušení jsou maximální rychlostí vysušování výlisku, aniž by vznikly trh-

linky. 

Granulometrie suroviny většinou souvisí s jejím plastickým chováním. Čím větší obsah 

jílových částic menších  2 µm, tím větší citlivost k sušení.Cihlářské suroviny mají rozdíl-

nou citlivost k sušení závislou na vaznosti hlíny. 

Bigotova metoda měření citlivosti k sušení patří mezi metody nepřímé. Registruje závis

lost smrštění na snižování vlhkosti a určuje koeficient citlivosti k sušení TE

-

b poměrem: 

k

k
b W

WW
TE

−
= 0  

W0… … počáteční vlhkost (rozdělávací voda) 
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Wk… … kritická vlhkost, tj. vlhkost, která již neovlivňuje smrštění 

Suroviny jsou roztříděné: TEb< 1  - málo citlivé 

     TE  (1;1,5) - středně citlivé 

-

b є

     TEb є (1,5;2) - citlivé k sušení 

     TEb > 2 - velmi citlivé k sušení 

Pro měření bylo z těsta zhotoveno 12 tělísek pomocí tvořítka. Tělíska byla řádně ozna-

čena a tvořítkem ve tvaru písmene I do nich byla vyryta rýha. Na této rýze se měřila uh

lopříčka pro stanovení délkového smrštění s přesností ±0,1mm. Tělíska byla vážena 

s přesnostím ±0,01g. Tělíska se sušila přikrytá filtračním papírem 24hod a poté ještě 

volně dalších 48hod za občasného přetáčení na druhou stranu. Poté byla tělíska umís-

těna do sušárny a dosušena do ustálené hmotnosti při 110°C. A vypálena v peci. V 

průběhu sušení byla tělíska pravidelně sledována, cca co 60min byla tělíska zvážena a 

změřena uhlopříčka. Z naměřených hodnot byly stanoveny průměrné hodnoty hmot-

nostních a délkových změn sušením v jednotlivých dobách měření. Na základě těchto 

hodnot byla stanovena Bigotova křivka. 

 

 

 

Pevnost v prostém tlaku (ČSN 72 1565 - 8) 

 

Zkouška pevnosti keramických hmot při tlakovém namáhání je dosti obvyklá. Získává 

se při ní hodnota, která by měla být pro keramiku nejcharakterističtější, protože kera-

mické hmoty mají vysokou pevnost v tlaku. Přesto je nutno pohlížet na výsledky jen jako 

orientační. Podmínkou zdárného průběhu zkoušky tlakem je rovnoměrné působení zku-

šební tlakové síly na čela vzorku, což je podmíněno hladkostí povrchu tlačené plochy. 

Pevnost v tlaku je napětí, při kterém se poruší zkušební tělísko namáhané tlakem. Udá-

vá se v MPa. Podstatou zloušky je stanovení velikosti síly potřebné k porušení zkušeb-

ního tělíska předepsaného tvaru a rozměrů při rovnoměrném zatěžování tlakem. 

Původní cihelky o rozměrech 70mm x 35mm x 12mm byly rozřezány na poloviny. Pro 

zkoušku jsme vybrali 5 tělísek. Hlediskem výběru byla neporušenost po provedení řezu 

a rovnost hran. 

Směr zatížení zkušebního tělíska je kolmý k řezné ploše. 
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Z jednotlivých stanovení se vypočítá aritmetický průměr. Hodnoty, které se od průměru 

liší o více než 20% se vyřadí a ze zbývajících (nejméně 3) se vypočítá nový aritmetický 

průměr. Výsledek se udává na jedno desetinné místo. 

 

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a hustota (ČSN 72 1565 - 6) 

 

Nasákavost N je poměr hmotnosti vody pohlcené vypáleným vzorkem ku hmotnosti 

vzorku po vysušení na 110°C. Vyjadřuje se v pocentech hmotnosti vzorku. 

Zdánlivá pórovitost PZ je poměr objemu otevřených pórů a dutin vzorku k jeho objemu 

včetně pórů a dutin. Vyjadřuje se v pocentech hmotnosti vzorku. 

Stanovení se provádí na vypálených cihelkách. Cihelky vysušené do ustálené hmotnosti 

při 110°C se zváží s přesností na 0,1g (mp). Uloží se na rošt do varné nádoby s vodou 

tak, aby se stěn nádoby a sami sebe nedotýkaly a byly zcela ponořeny. Voda se během 

půl hodiny až jedné hodiny uvede do varu, který se udržuje 2 hodiny. Odpařená voda se 

během varu doplňuje tak, aby vzorky byly stále ponořeny nejméně 20mm pod hladinou. 

Po ukončení varu se nádoba ponechá v klidu do vychladnutí na teplotu místnosti. 

 

Cihelka se vyjme, otře na povrchu vlhkou vyždímanou utěrkou a zváží na vzduchu 

(mn
´). Po určení objemu se cihelka nasycená vodou zváží na hydrostatických vahách. 

Váží se s přesností na 0,1g. 

 

 

 

 

Nasákavost (%) 

    
pm

 100⋅
−

= pn mm
N

Zdánlivá se pórovitost (%) 

    100,− nn mm
PZ  ⋅

−
= pn mm
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Hustota (kg.m-3) 

    1000, ⋅
−

=
nn

p

mm
m

ρ  

 

Výsledkem zkoušky je aritmetický průměr nejméně dvou hodnot nelíšících se od průmě-

ru o více než 10%. Udává se na jedno desetinné místo. 

Stanovení délkových změn sušením a pálením (ČSN 72 1565 - 5) 

 

Délkové změny sušením a pálením jsou změny lineárních rozměrů zkoušeného tělíska 

způsobené sušením a výpalem. Vyjadřují se v procentech původních rozměrů. 

Rozlišuje se: a) délková změna sušením DS 

  b) délková změna pálením DP 

  c) délková změna celková DC 

Délková změna sušením DS (%) 

    

Podstatou zkoušky je stanovení změn délky úseček vyražených na zkušebním tělísku 

za předepsaných podmínek. Délka úsečky se stanoví po vytvoření, po vysušení a po 

výpalu. Zjištěné rozdíly délek se vyjadřují v procentech původní délky. 

Délkové změny se stanovují na cihelkách o rozměrech 70mm x 35mm x 12mm. Rýha 

se vytvoří ocelovou razničkou. 

Ze dvou naměřených hodnot na jedné cihelce se udává aritmetický průměr. 

 

100⋅
−

=
z

zs

l
ll

DS  

 

Délková změna pálením DP (%) 

    100⋅
−

=
s

sp

l
ll

DP  
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Délková změna celková DC (%) 

100⋅
−

=
z

zp

l
ll

DC      

lz vzdálenost břitů razničky, původní délka v mm 

ls aritmetický průměr délky úseček po vysušení v mm 

lp aritmetický průměr délky úseček naměřený po výpalu v mm 

Výsledkem zkoušky je aritmetický průměr vypočtených délkových změn nekméně ze 

dvou cihelek nelišících se od průměru o více než 15%. Délková změna se uvádí na de-

setiny. Je nutno uvést teplotu, na kterou byl výrobek pálen. 

 
 

Výsledky podle kapitol  

Jílovina 

Výsledky testů a zkoušek prováděných na surovině jsou uvedeny v kapitole 1. 

Piliny  

Výsledky testů s zkoušek jsou uvedeny v kapitole 3.  

Cihly 

Popis vzhledu zkušebních tělísek 
 

Vzhled 
 

Při hodnocení vzhledu hodnotíme  

- prohnutí: tělíska rovná až mírně prohnutá (0 – 2mm) 

- trhliny: ojedinělé vlasové 

Barva 
Tělíska po výpalu v laboratorní peci při teplotě 920°C získala barvu jemně korálově čer-

venou – oranžovo růžovou. 

Zvuk 
Zvuk posuzujeme podle poklepu kladívkem na zkušební tělísko. Zvuk námi vypálených 

tělísek lze popsat jako zvonivý jasný. 
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Další vlastnosti 

Nálety nebyly na tělískách zjištěny. Ani jiné vady jako cicváry apod. nebyly pozorovány. 

Pouze na tělískách 6 a 7 série byly po výpalu pozorovány sušárenské výkvěty bílé bar-

vy, které ovšem nepůsobí škodlivě. 

 

Popis vzhledu lomu na tělískách testovaných na pevnost 
v prostém tlaku 

 

Tabulka 7.1. Popis vzhledu lomu tělísek. 
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Analýza šedobílých úlomků ve vypálené cihlové hmotě 

Tělíska byla podrobena zkoušce v prostém tlaku a lomné plochy popsány viz. tabulka 

7.1.  

V tělískách série 0 (20%pilin) a 1 (0%pilin), vyrobených z neodleželých směsí, byly na-

lezeny ostrohranné světle šedobílé  ploché útržky o velikosti do 4 – 5 mm. 

Odseparovaný vzorek z výše uvedených útržků byl analyzován infračervenou spektro-

skopií a poté klasifikován jako hydroxid vápenatý – portlandit. 

Tento materiál pochází nejspíše z vápence, který může tvořit polohy v jílovci těženého a 

drceného pro přepravu suroviny. V každém případě takto vzniklé CaO (Ca(OH)2) je 

zdrojem reaktivního Ca pro tvorbu síranů. 

Citlivost k sušení 
Z průměrů hodnot získaných pravidelným vážením tělísek a měřením rýhy byla pro 

každou sérii stanovena Bigotova křivka  citlivosti k sušení. A pomocí kritické vlhkost, je-

jíž hodnota byla stanovena z výše uvedených křivek, byl stanoven stupeň citlivosti TEb. 

Bigotova křivka
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Obr.7.1. Bigotova křivka. 
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Z křivek a hodnot uvedených v tabulce vyplývá, že se stoupajícím procentem pilin ve 

střepu stoupá i kritická vlhkost. Vlnitost křivek před dosažením kritické vlhkosti pravdě

podobně ovlivňují piliny obsažené v těstě. A po dosažení kritické vlhkosti pak pozorova-

né skokovité ukloněné větve křivek jsou způsobeny nesourodostí materiálu ovlivněné 

krátkým uležením. 

-

V následující tabulce 7.2 je uveden Bigotův koeficient citlivosti k sušení pro všechny sé-

rie. Z hodnocení dle dostupné literatury [1](kapitola 6.4) vyplývá, že všechny směsi, až 

na 2 a 3, jsou málo citlivé k sušení. Směsi 2 a 3 jsou dle hodnocení středně citlivé 

k sušení. 

k

k
b W

WW
TE

−
= 0   (%) 

Tabulka 7.2.  Koeficient citlivosti k sušení 

Série 0 1 2 3 4 5 6 7 

TEb 0,8 0,7 1,4 1,3 0,6 0,6 0,5 0,6 
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Obr. 7.2. Srovnání Bigotovy křivky pro směs s porcelanitem [13] a pilinami 
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Z obrázku 7.2 lze stanovit, že u směsí s porcelanitem je délková změna sušením poně

kud větší. Skok u pravé části křivky pro 25% pilin je způsoben nesourodostí jílu, který 

nebyl upraven mletím. Při dostatečném počtu měření bychom pravděpodobně našli po-

dobné skoky v levé části křivky 25%pilin, stejně jako je můžeme sledovat u křivky 25% 

porcelanitu. Usuzujeme tak s měření provedených na ostatních směsích. 

-

Srovnání ostřiva a lehčiva

0
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Obr. 7.3. Srovnání Bigotovy křivky pro směs s porcelanitem [13] a pilinami. 
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Srovnání naměřených hodnot
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Obr.7.4. Srovnání Bigotovy křivky čistého jílu s křivkou z diplomové práce [13] . 

Na obrázku 7.3 vydíme křivky citlivosti k sušení pro stejný podíl ostřiva a lehčiva. I u 

křivky pro 10% pilin vydíme úskok, který je způsoben vyrovnáváním vlhkosti mezi pili-

nami a jílovými zrnky ve směsi a prostředím. Křivka pro těsto z čistého jílu, znázorněná 

na obrázku 7.4 je posunuta směrem nahoru, což znamená vyšší počáteční vlhkost, a 

opět koncová část uskakuje. Rozdíl mezi těmito křivkami je způsoben tím, že měření 

v roce 2001 bylo prováděno na odleželém jílu. 
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Pevnost v prostém tlaku 
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Obr. 7.4. Srovnání směsí s různým obsahem pilin vzhledem k pevnosti a objemové 

hmotnosti. 

 

Na náhodně vybraných pěti tělískách (poloviny původních cihelek) každé směsi byla 

stanovena pevnost v prostém tlaku. 

Podle očekávání pevnost s klesajícím podílem pilin v těstě a tedy klesající pórovitostí 

stoupá. Vyjímkou byla pouze směs s 20% pilin. Její úchylka se projevila i v hodnotách 

nasákavosti viz obr. 7.7 a v hodnotách zdánlivé pórovitosti viz obr.7 6. Nemůžeme 

s jistotou stanovit důvod, proč tomu tak je. Nicméně v druhé fázi práce se tato úchylka, 

sice v menší míře, opět projevila. 

V tabulce 7.3 jsou uvedeny průměrné hodnoty pevností pro všechny směsi a na obráz-

ku 7.5 jsou znázorněny všechny neměřené hodnoty v závislosti na objemových procen

tech pilin obsažených ve směsi. 

-
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Obr. 7.5. Pevnost směsí v závislosti na podílu pilin. 

 

 

Tabulka 7.3. Popisné vlastnosti. 

 

Série 0 1 2 3 4 5 6 7 
Obsah pilin 

(%) 
20 0 30 10 15 25 35 5 

Vlhkost 
Směsi (%) 

27,12 22,75 28,37 26,14 25 26,5 29,39 22,55

Obj.hmotnos
t (kg.m-3) 

1472 1702 1356 1610 1593 1466 1349 1691 

7,36 10,84 10,91 8,51 5,22 
Pevnost 

v p.t. (MPa) 
14,08 19,56 10,25
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Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a hustota 
 

Tabulka 7.4. Nasákavost N, zdánlivá pórovitost PZ, hustota r 

č. 

vzorku 

% 

pilin mp mn mn´  N PZ r N PZ r 

0.5A 18,60 22,74 11,25 22,26 36,03 1618,80

0.2B 17,76 21,55 34,93 1636,87

0.3B 

20 

18,98 23,23 11,51 36,26 1619,45

22,00 35,74 1625,04

1.5B 22,06 25,34 13,60 14,87 27,94 1879,05

1.6B 21,20 23,95 13,00 12,97 25,11 1936,07

1.8A 

0 

23,01 26,33 14,42 27,88 1931,99

14,09 26,98 1915,70

16,74 21,54 10,41 28,67 43,13 1504,04

2.5B 22,23 10,60 28,87 42,82 1483,23

2.7B 

30 

15,47 19,98 9,50 29,15 43,03 1476,15

28,90 42,99 1487,81

3.9A 20,18 24,18 12,45 19,82 34,10 1720,38

3.9B 19,33 23,17 11,67 19,87 33,39 1680,87

3.12B 

10 

19,28 23,08 11,92 19,71 34,05 1727,60

19,80 33,85 1709,61

4.2B 18,83 22,81 11,85 21,14 36,31 1718,07

4.6B 19,47 23,51 20,75 35,88 1729,13

4.10A 

15 

20,98 25,29 13,09 20,54 35,33 1719,67

20,81 35,84 1722,29

5.4A 18,59 23,38 11,70 25,77 41,01 1591,61

5.4B 19,05 23,94 12,00 25,67 40,95 1595,4825 

17,16 21,61 10,70 25,93 40,79 1572,87

25,79 40,92 1586,65

6.1B 17,90 23,36 11,30 30,50 45,27 1484,25

6.3A 16,98 22,40 10,70 31,92 46,32 1451,28

6.4A 

35 

17,67 23,07 10,69 30,56 43,60 1426,73

30,99 45,07 1454,08

7.2A 21,35 24,82 13,28 16,25 30,07 1850,09

7.4B 24,01 28,01 16,66 30,75 1845,50

7.11B 

5 

20,55 23,96 12,80 16,59 30,56 1841,40

16,50 30,46 1845,66

10,70 21,34 

22,39 

14,43 

2.3B 

17,25

12,25

5.6B 

15,00

 

Ve výše uvedené tabulce 7.4 nalezneme nepřímo stanovené hodnoty nasákavosti, 

zdánlivé pŕovitosti a hustoty. Dané vlastnosti byly stanoveny vždy na třech tělískách 

jedné směsi postupem uvedeným v příslušné normě, viz kapitola 6.6. 

Na obrázku 7.6 můžeme sledovat nárůst zdánlivé pórovitosti se stoupajícím obsahem 

pilin s malou úchylkou u směsi s 20% pilin. Tato úchylka je pozorovatelná i na obrázku 

7.7 znázorňujícím závislost nasákavosti na obsahu pilin. 
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 Proč tomu tak je není zcela jasné, nicméně můžeme s jistotou tvrdit, že dané odchylky 

jak nasákavosti tak i zdánlivé pórovitosti od pomyslné přímky způsobují vyšší pevnost 

této směsi. 

Neodleželé směsi 
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Obr.7.6. Závislost zdánlivé pórovitosti na obsahu pilin ve směsi. 
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Obr.7.7. Závislost nasákavosti na obsahu pilin ve směsi. 
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Stanovení délkových změn sušením a pálením 
 

Z tabulky 7.5 zjistíme, že celková délková změna  je největší u čistého jílu (směs 1, 

10,5%) a u ostatních směsí je smrštění rovno přibližně 6,5%. Délková změna sušením 

je opět největší u jílu (10,1%), u ostatních směsí s různým podílem pilin je přibližně 6%. 

Největší změnu pálením jsme zaznamenali u směsi s 30% pilin (1%), ostatní směsi při-

bližně 0,7%. Tato velká změna může souviset s nedostatečně vysušeným jádrem tělí-

sek způsobeným větší vlhkostí výchozí směsi. 

Tabulka 7.5. Délková změna sušením, pálením a celková délková 

změna. 
série obj.%p. lz ls lp ls-lz lp-ls lp-lz DS DP DC 

0 20 53,47 49,57 49,30 -3,90 -0,27 -4,17 -7,3 -0,5 -7,8 

1 0 54,71 49,21 48,99 -5,50 -0,22 -5,72 -10,1 -0,4 -10,5 

2 30 53,84 51,01 50,51 -2,83 -0,50 -5,3 -1,0 -6,2 

3 10 53,57 50,48 50,12 -0,36 -3,45 -5,8 -0,7 -6,4 

4 15 53,85 50,65 50,25 -3,20 -0,40 -3,60 -5,9 -0,8 -6,7 

5 25 54,17 50,81 50,37 -3,36 -0,44 -3,80 -6,2 -0,9 -7,0 

6 35 53,74 50,58 50,24 -3,16 -0,34 -3,50 -5,9 -0,7 -6,5 

7 5 53,64 50,39 50,05 -3,25 -0,34 -3,59 -6,1 -0,7 -6,7 

-3,33

-3,09
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Diskuse a závěr 
 

Tabulka 8.1. Výsledky měření pro všechny směsi. 

Série 0 1 2 3 4 5 6 7 
Obsah pi-

lin (%) 
20 0 30 10 15 25 35 5 

Vlhkost 
směsi (%) 

27,12 22,75 28,37 26,14 25 26,5 29,39 

Vlhkost 
pilin (%) 

38,37 38,37 22,89 22,89 30,6 30,6 30,82 30,82 

13,37 13,37 11,16 11,16 10,88 10,88 10,86 10,86 

Objemová 
hmotnost 
(kg.m-3) 

1472 1702 1356 1610 1593 1466 1349 1691 

Pevnost 
v p.t. 
(MPa) 

14,08 19,56 7,36 10,84 10,91 8,514 5,22 10,25 

Nasáka-
vost (%) 

22 14,09 28,90 19,80 20,81 25,79 30,99 16,50 

Zdánl. Pó-
rovitost 

(%) 
35,74 26,98 42,99 33,85 35,84 40,92 

b 0,7 1,3 0,6 0,6 0,5 0,6 

22,55 

Vlhkost jí-
lu (%) 

45,07 30,46 

TE 0,8 1,4 

 

V tabulce 8.1. jsou růžovou barvou označeny hodnoty pro dané měření nejvyšší.  Nic-

méně ne u všech měřených vlastností rozhoduje velikost naměřené veličiny.  

Z grafu na obrázku 7.6 znázorňujícím závislost zdánlivé pórovitosti na obsahu pilin a 

z grafu závislosti nasákavosti na obsahu pilin  na obrázku 7.7 vyplývá, že směs s 20% 

pilin poněkud vybočuje z logických posloupností daných závislostí. Taktéž pevnost této 

směsi vyšší proti možnému očekávání je poněkud zvláštní.  
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Nasákavost, zdánlivá pórovitost a pevnost v prostém tlaku spolu samozřejmě souvisí. 

Daný jev, neočekávané hodnoty zmíněných vlastností, lze vysvětlit vlhkostí pilin a jílu, 

která byla u této směsi nejvyšší. Můžeme se domnívat, že piliny tedy neodebraly takové 

množství záměsové vody, které by mohlo ovlivnit smočení zrnek jílu. Směs byla lépe 

zpracovatelná. A ani smrštění nebylo největší. A koeficient citlivosti k sušení klasifikuje 

tuto směs jako málo citlivou. 

Další možností vhodnosti takovéhoto poměru pilin a jílu je i spalné teplo pilin a jejich vý-

hřevnost, která samozřejmě mohla zvýšit teplotu výpalu, a tím jistým způsobem, pro nás 

pozitivním, ovlivnit vlastnosti hotových cihelek. 

 

 

Doporučení 
 

V dnešní době se klade důraz na tepelný odpor stavebních výrobků určených pro kon-

strukce, protože vyšší tepelný odpor snižuje únik tepla a tím šetří jednak náklady majite

le, ale i zdroje energie a životní prostředí. Přimíchání pilin do těsta je tedy účelné a žá

doucí, snižujeme tím objemovou hmotnost, zvyšujeme pórovitost a s tím související 

tepelný odpor. 

-

-

Piliny nemůžeme přidávat do nekonečna. Pevnost výrobků se s rostoucím množstvím 

pilin v těstě snižuje. 

Z provedených měření můžeme tedy za rozumnou mez obsahu pilin ve směsi a pro da-

né výchozí suroviny z lokality Hrachovec považovat dvacet procent objemových. 

 

Bylo by samozřejmě vhodné dále pokračovat v tomto tématu. Nabízí se vyzkoušení ji-

ného druhu pilin(místo směsi různých druhů použití jednodruhových v lokalitě cihelny 

dostupných pilin), nebo jiného druhu lehčiva, například využití jiných druhotných suro-

vin, jiná teplota výpalu, nebo doba a teplota sušení. 
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Přílohy 

 
Obr. 1. Hliniště v cihelně Hrachovec (Citherm a.s.) 

 
Obr. 2. Laboratorní pec LAC s připravenými cihelkami 
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Obr. 3. Zkušební cihelky před vypálením 

 

 

 

 
Obr. 4. Zkušební cihelky po vypálení 
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Vliv plastifikátorů na pevnost betonu 

 
Řeřitelský kolektiv :    Radim Školoudík, VŠB - TU Ostrava, Stavební fakulta,                

  5. ročník, obor :  Stavební hmoty a diagnostika staveb  

    

Vedoucí práce :   Ing. Jiří Kučera, CSc.  

VŠB-TU Ostrava, Stavební fakulta 

 

Anotace práce :  

 
Účinnosti plastifikátorů a rozdíly ve vlastnostech lze dokázat pouze praktickým 

ověřením. K tomuto účelu jsem zvolil dva nejpoužívanější betony a to třídy C 12/15 a C 

25/30. Namíchal jsem směsi jak s plastifikátory, tak betony stejného složení bez jakékoli 

přísady. Za tímto účelem jsem spolupracoval s firmou ŠTĚRKOVNY Dolní Benešov 

spol. s r.o.  Pro objektivitu výsledků jsem dodržoval konzistenci sednutí kužele mezi 

120-130 mm. Výsledky jsem statisticky zhodnotil a vyčíslil jsem aritmetický průměr a 

směrodatnou odchylku a na hladině pravděpodobnosti omylu 95 % jsem   F-testem a  t-

testem zjišťoval zda použitá technologická změna je technologicky významná. 

 

Praktickým ověřením jsem zjistil,že betony s přísadou plastifikátoru mají kromě lepší 

zpracovatelnosti také vyšší pevnost v tlaku, než stejná betonová směs bez použití 

plastifikátoru. Ekonomickým srovnáním vyšlo najevo, že i přes vysokou cenu 

plastifikátorů je výsledná cena betonů s nimi při ideálním složení (receptury I) 

přepočtená na 1 MPa nižší než stejná směs bez plastifikátoru. 

  

 Srovnáním cen betonových směsí výše uvedených tříd je ekonomičtější používat 

vyšší třídu betonu (C 25/30) a to z toho důvodu, že dochází k lepšímu využití vstupních 

surovin.    
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1 Úvod 
 

Člověk si vytváří prostředí kolem sebe k obrazu svému a používá při tom nejvyspělejší 

technologie a pracovní postupy, které byly teprve nedávno objeveny. I když se někdy 

možná zdá, že už jsme došli k hranici poznání stále docházíme k novým poznatkům a 

souvislostem, které nám ukáží další směr pro nové bádání. Stejně tak se před několika 

desetiletími zdálo, že beton bude navždy pouze směs kameniva,cementu a vody a jedi-

né co můžeme upravovat jsou vlastnosti jednotlivých složek a poměr mezi nimi.Věda a 

zvláště pak chemie nám ukázaly,že máme ještě spoustu možností jak ovlivňovat proces 

tuhnutí a tvrdnutí čerstvé betonové směsi a hlavně pak výsledné pevnosti a další důleži

té vlastnosti hotového betonu. Mezi jedny z mnoha důležitých složek, které dnes běžně 

používáme, patří i plastifikátory na různé bázi. Jsou to přísady, jejichž složení si každý 

výrobce přísně tají, a proto vlastnosti jednotlivých plastifikátorů lze ověřit jen pomocí 

zkoušek a namíchání potřebných betonových směsí a ověření v provozu. 

-

 

Teoretická část 
 

     

Fyzikálně-chemická podstata působení přísad 

 

Přísady podle fyzikálně-chemického působení na částice cementu lze rozdělit do dvou 

skupin: 

-látky ovlivňující kinetiku hydratace cementu cestou rozpouštění slínkových minerálů, 

s kterými nevstupují do chemické reakce nebo cestou reakce se slínkovými minerály a 

vytváření málo disociovaných sloučenin,  

-povrchově aktivní látky, které se absorbují na povrchu zrn cementu nebo tvořících se 

novotvarů a jsou buď hydrofilní nebo hydrofobní.  

 

Kinetika rozpouštění a difúze. Rozpouštění minerálů v cementu je charakterizováno 

procesem difúze (kinetika) a chemické rovnováhy reagujících látek. Rozpustností rozu-
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míme maximální možnou koncentraci, která odpovídá nasycení roztoku v poměru 

k cementu.  

Proces hydratace cementu a jeho ovlivňování je velmi složitý a je většinou  vysvětlován 

a nikoliv definován.  

 

 

Plastifikátory a superplastifikátory 

 

Termín a definice 
 

Plastifikační přísada: je přísada, která při nezměněné konzistenci umožňuje snížení 

obsahu záměsové vody v daném čerstvém betonu, nebo při nezměněném obsahu zá-

měsové vody zlepší konzistenci čerstvého betonu popř. má oba tyto účinky současně. 

Účely použití plastifikačních přísad 
 

Plastifikátory se dnes staly běžnou složkou v betonové směsi a používají se 

s následujícími záměry: 

1. Zlepšování zpracovatelnosti čerstvého betonu a tím omezení použití intenzivní vib-

race při zhutňování betonu. 

2. Snížení množství záměsové vody a tím redukování vodního součinitele, tak se zvy-

šuje pevnost a trvanlivost betonu. 

3. Snížení množství vody i cementu a tak při dobré zpracovatelnosti je předpoklad sní-

žení dotvarování a smrštění při zachování pevnosti betonu. 

Plastifikační přísady redukují potřebné množství vody pro dosažení stejné zpracova

telnosti čerstvého betonu. Superplastifikačními přísadami jsou látky, které výrazně re

dukují potřebné množství vody při stejné zpracovatelnosti čerstvého betonu. Kromě 

obecných požadavků musí být plastifikační přísadou sníženo množství vody o více jak 5 

% při stejné konzistenci stanovené sednutím nebo rozlitím a u superplastifikátoru o více 

jak 12 %. Pevnost v tlaku přidáním plastifikační přísady má vzrůst za 7 a 28 dní nejmé-

ně na 110 % proti referenčnímu betonu. Superplastifikátorem v důsledku redukce 

množství vody při stejné zpracovatelnosti má vzrůst pevnost v tlaku betonu za 1 den 

nejméně na 140 % a za 28 dní nejméně na 115 % proti referenčnímu betonu. Konzis-

-

-
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tence čerstvého betonu s superplastifikátorem se nesmí za 30 min. po přidání přísady 

změnit proti původnímu stavu. Vzrůst konzistence proti referenčnímu betonu přidáním 

superplastifikátoru má být o 160 mm rozlitím (proti 380 mm) nebo o 120 mm sednutím 

(proti 70mm). 

Z chemického hlediska se používají tyto skupiny organických sloučenin: 

• LS     soli nebo deriváty ligninsulfonanů, 

• PC     estery polykarboxylových kyselin, 

• SNF   sulfonované naftalenformaldehydové kondenzáty, 

• SMF   sulfonované melaminformaldehydové kondenzáty, 

• CAE    kopolymery karboxyakrylové kyseliny s akrylesterem. 

     Běžné plastifikační přísady (sulfonované deriváty) vykazují zhoršování zpracovatel-

nosti s postupující dobou od zamíchání přísady. Doba působení přísady SNF je velmi 

závislá na čase. Přísada na bázi SNF zmenší sednutí kužele za 1 hodinu o více než po

lovinu původní hodnoty v čase zamíchání. Proto se doporučuje dle praktických zkuše

ností dávkovat přísadu do domíchávače až těsně před použitím. Zcela odlišně se chová 

přísada na bázi CAE. K odstranění tohoto nedostatku se doporučuje přidávat přísadu 

(SMF,SNF) asi za 1 min. po zamíchání  čerstvého betonu. Sednutí kužele se opoždě

ným dávkováním výrazně zvýší ze 100 mm asi na 220 mm. Dalším řešením je používá

ní přísad na bázi kopolymerů akrylátesterů  CAE, u kterých i po 2 hodinách po zamí

chání se zpracovatelnost téměř nezměnila. Akrylátové polymery AP jako

superplastifikátory se prezentují v posledních letech, neobsahují sulfonové skupiny 

jsou velmi aktivní pro nízké vodní součinitele. Jsou však dražší než SMF a SNF, proto 

se navrhují směsi: 50-75 % AP + 50-25 % SMF n

-

-

-

-

-

 

a 

ebo SNF. 

-

  Doporučované dávkování plastifikačních přísad je 1 až 3 % hmotnosti cementu 

podle konzistence a užití betonu. Obsah sušiny bývá od 20 do 40 %. Různé sloučeniny 

a především modifikace uvedených látek jsou vhodné pro betony různé konzistence, 

zejména pak pro čerpatelné betony a pro různé druhy a množství cementu. Je proto 

účelné a někdy i nutné experimentálně ověřit vhodnost příslušného druhu přísady. Pou-

žívané chemické sloučeniny jsou těžce biologicky odbouratelné (kromě LS), nejsou 

akutně toxické a nedochází k jejich vyluhování z betonu. 
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logii. Některé firmy mají tendenci dodávat již hotové směsi (průmyslově vyráběné malty) 

pro některá specifická použití na stavbách. Přísady jsou většinou v tekutém stavu (Sta

chema dodává práškovitý Melment F 10, který při dávce 0,5-2 % hmotnosti cementu 

snižuje množství záměsové vody až o 30 %), objemové hmotnosti 1000 až 1250 kg.m

-

-3. 

Doporučované dávkování je podle druhu přísady rozdílné a pohybuje se od 0,2 % do 3 

% hmotnosti cementu. Některé přísady nejsou mísitelné s jinými přísadami. S dodávkou 

je doporučován způsob zpracování (přidáním do míchané směsi nebo do záměsové 

vody), způsob skladování (ochrana před mrazem) a balení (20-50 kg, sudy, kontejnery 

aj.)  

 

 

Technické požadavky na plastifikační přísady 

 

Obsah halogenů 
 

 

Celkový obsah halogenů (mimo fluoru), vyjádřený jako chlór Cl- nesmí překročit 

hodnotu 0,2 % a při použití do předpjatého betonu 0,1 % z hmotnosti přísady 

s přesností 0,01 %. 

Vliv přísady na zhoršení konzistence čerstvého betonu v závislosti na čase 
 
Zhoršení konzistence čerstvého betonu s přísadou po 30 minutách od ukončení mí-

chání, měřené sednutím kužele podle ČSN EN 12 350-2, může být maximálně o 20 mm 

větší než zhoršení konzistence čerstvého betonu bez přísady. 

 

Účinnost přísady 
 

Účinnost přísady se posuzuje podle ČSN 72 2321 čl.7.2.2 na čerstvém betonu 

s přísadou a bez přísady, přičemž nesmí být nižší než 5 %. 
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Vliv přísady na obsah vzduchu ve zhutněném čerstvém betonu 
 

Zvýšení obsahu vzduchu ve zhutněném čerstvém betonu s přísadou se stanoví pod

le   ČSN EN 12 350-7 a ČSN 72 2321 čl.7.2.4. 

-

 

 

Vliv přísady na tuhnutí betonu 
 

Vliv přísady na tuhnutí betonu se zkouší podle ČSN 73 1332. 

 

 

Vliv přísady na pevnost betonu 
 

     Poměr pevnosti v tlaku betonu s přísadou proti pevnosti v tlaku betonu bez přísady, 

normálně ošetřovaného, nesmí být nižší než jsou hodnoty uvedené v tabulce 1. Výrobu 

zkušebních vzorků a zkoušení předepisuje část ČSN 72 2321 v tabulce1. 

 

Tab. 1 Vliv přísady na pevnost betonu 

DRUH ZKOUŠKY Nejmenší poměr pevnosti betonu 

s přísadou proti pevnosti betonu bez pří-

sady  v době 

Pevnost betonu v tlaku 
Po 7 dnech …………..1.10 

Po 28 dnech ……..      1.10 

Pevnost betonu v tahu ohybem 
Po 7 dnech …………..1.00 

Po 28 dnech ……..      1.00 

 

 Poměr pevnosti v tahu ohybem s přísadou oproti pevnosti v tahu ohybem betonu bez 

přísady, normálně ošetřovaného, nesmí být nižší, než jsou hodnoty uvedené v tabulce 

1. Výrobu zkušebních vzorků a zkoušení předepisuje část výše uvedené normy. 
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Vliv přísady na objemové změny betonu 
 

Objemové změny (smršťování) betonu s přísadou se zjišťují podle ČSN 73 1320. 

Smrštění betonu s přísadou nesmí být větší než o 40 % v porovnání s betonem bez pří-

sady. 

Složení betonu s přísadou 
 

 

Podíly kameniva jsou stejné jako při porovnávacím čerstvém betonu. I dávka 

cementu má stejnou hmotnost jako porovnávací čerstvý beton s dovolenou odchylkou  

± 5 kg.m-3 hotového betonu. Záměsové vody se přidá tolik, aby konzistence čerstvého 

betonu, měřená sednutím kužele, byla stejná jako u porovnávacího čerstvého betonu s 

přípustnou odchylkou  ± 10 mm. Zkoušená přísada se přidá v množství označeném vý-

robcem jako „optimální dávka“, přičemž obsah kapalné přísady se započítává do celko-

vého obsahu záměsové vody. 

Míchání betonu  
 

Cement, kamenivo a zhruba 2/3 předpokládaného množství záměsové vody se nej-

prve společně 0,5 min promíchá, potom se postupně přidává další záměsová voda až 

čerstvý beton dosáhne předepsanou konzistenci. Konečná hodnota konzistence se určí 

jako aritmetický průměr dvou měření, provedených nejméně po 0,5 min mísení od po-

sledního přidání záměsové vody. 

Celková doba míchání má trvat 2,5 min. Teplota čerstvého betonu po skončení míchání 

má být od 17°C do 23°C. Pokud teplota čerstvého betonu vybočí z uvedených mezí, je 

třeba předem jeho složky tepelně upravit . 

 

 

[      ] 196



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Zkoušky čerstvého betonu 
 

Konzistence čerstvého betonu se určuje měřením sednutí kužele podle             

ČSN EN 12 350-2. První měření se provede po ukončení míchání čerstvého betonu. Po 

uplynutí 30 minut od prvního měření se provede nové měření.  

V době mezi oběma měřeními je nutné čerstvý beton chránit před ztrátou vlhkosti (např. 

přikrytím vlhkou tkaninou). Zhoršení konzistence čerstvého betonu s přísadou S´ 

v závislosti na čase měřené sednutím kužele v mm, je dané vztahem: 

                                                         S´= Sb – Sc 

 

Kde: Sb   je hodnota konzistence čerstvého betonu po ukončení míchání, 

         

         Sc        je hodnota konzistence čerstvého betonu po 30 minutách. 

 

 

Zkoušky betonu 
 

 

       Pevnost betonu v tlaku se zjišťuje na krychlích o rozměrech  150 mm x 150 mm x 

150 mm podle ČSN 73 1317 a ČSN ISO 4012. Pevnost betonu v tahu ohybem se zkou-

ší na vzorcích o rozměrech 100 mm x 100 mm x 400 mm, případně 150 mm x 150 mm 

x 600 mm podle ČSN EN 12 390-5 (731302). Pro každý zkušební termín se vyrobí nej-

méně tři zkušební tělesa. Při normálním způsobu ošetřování se zkušební vzorky (krych

le, trámce) po vyrobení ihned uloží do vlhkého prostředí, kde se ponechají do termínu 

zkoušení podle ČSN EN 12 390-2 (731302).   

-
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Experimentální část 
 

 

Postup práce 

 

Účinnosti plastifikátorů a rozdíly ve vlastnostech lze dokázat pouze praktickým ověře-

ním. K tomuto účelu jsem zvolil dva nejpoužívanější betony a to třídy C 12/15 a C 

25/30. Namíchal jsem směsi jak s plastifikátory, tak betony stejného složení bez jakékoli 

přísady. Srovnáním výsledků pevnosti následně zjistím účinnost jednotlivých plastifiká-

torů.. Za tímto účelem jsem spolupracoval s firmou ŠTĚRKOVNY Dolní Benešov spol. s 

r.o. Měření konzistence jsem prováděl zkouškou sednutí kužele  stupně S3 (100-150 

mm). Pro objektivitu výsledků jsem dodržoval konzistenci sednutí kužele mezi 120-130 

mm. Výsledky jsem statisticky zhodnotil a vyčíslil jsem aritmetický průměr a směrodat-

nou odchylku a na hladině pravděpodobnosti omylu 95 % jsem   F-testem a  t-testem 

zjišťoval zda použitá technologická změna je technologicky významná. Z důvodu přání 

spolupracující firmy jsou všem plastifikačním přísadám přiřazeny čísla, pod kterými vy-

stupují ve všech výsledcích.  

 

Použité plastifikační přísady : 

 

Chryso Chemie s.r.o.  

• Chrysoplast 760 – přísada na bázi sulfonovaných naftalénových polymerů 

• Chrysofluid GT  -  přísada na bázi sulfonovaných melaminformaldehydových prysky-

řic 

 
SKW-MBT s.r.o. 
 

• RHEOBUILD 1086 - přísada na bázi sulfonovaných naftalénových polymerů 

 

• RHEOBUILD 1040 / Melcret - přísada na bázi sulfonovaných melaminformalde-

hydových pryskyřic 
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BAU Chem s.r.o. 
 

• PANTARHIT   (FM) – přísada  na bázi sulfonovaných naftalénových polymerů 

 

• PANTARHIT   MN (FM) – přísada na bázi sulfonovaných melaminformaldehydo-

vých pryskyřic 

 

 

Plastifikátor CHRYSO 760 
 

CHRYSOPLAST 760 je plastifikátor na bázi modifikovaných naftalenových polymerů. 

Působí současně na rozptýlení jemných částic betonu, soudržnost čerstvého betonu a 

hydrataci cementu. Umožňuje výrobu homogenních betonů bez segregace s dobrým 

udržením zpracovatelnosti. Je určený pro snížení množství cementu v betonové směsi 

o 10 až 15%, snížení odmísení čerstvé betonové směsi a zvýšení vodotěsnosti. 

Dávkování je od 0,3 kg do 0,8 kg na 100 kg cementu. Je zcela rozpustný ve vodě a 

může se dávkovat do záměsové vody. Hustota plastifikátoru při 20°C je 1150 kg.m3. 

Plastifikátor CHRYSO GT 
 

CHRYSOFLUID GT je polymer ze skupiny polymelaminů, vytvořený speciálně pro pou-

žití ve spojení s hydraulickými pojivy. Jeho chemické složení mu dodává vynikající 

účinnost. Účinně disperguje jemné součásti betonové směsi, čímž se výrazně zvyšuje 

zpracovatelnost betonu. Ovlivňuje hydratační reakce cementu a pomocí podstatného 

snížení obsahu záměsové vody umožňuje rychle dosažení zvýšených krátkodobých 

pevností. Betonová směs musí ve srovnání se standardními betony obsahovat větší 

množství jemných částic. 

Dávkování je od 0,6 kg do 5 kg na 100 kg cementu.  Běžná dávka je 1% hmotnosti 

cementu. Je zcela rozpustný ve vodě a může se dávkovat do záměsové vody. Hustota 

plastifikátoru při 20°C je 1150 kg.m3. 
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Plastifikátor RHEOBUILD 1086 
 

RHEOBUILD 1086 je plastifikátor na bázi modifikovaných naftalenových polymerů. Po-

užití přísady umožňuje výraznou redukci záměsové vody v betonu a současně zvyšuje 

jeho hutnost, čímž je předurčena hlavní oblast použití – pro zhotovení vodonepropust-

ných betonů. Díky složení je plastifikátor vhodný pro použití v transportbetonu (RMC). 

Dávkování je od 0,3 kg do 0,8 kg na 100 kg cementu. Je dávkován do betonu sou-

časně se záměsovou vodou. Plastifikační efekt jako u superplastifikátoru se docílí dáv-

kováním až těsně před vypuštěním betonu (na betonárně se musí míchat po přidání 

přísady minimálně 1 minuta, v automixu min 5 minut). Dávkuje-li se až v automixu, mu-

sí se dávkovat až po dojetí na stavbu. Hustota plastifikátoru při 20°C je 1150 kg.m3. 

Plastifikátor RHEOBUILD 1040/Melcret 
 

RHEOBUILD 1040/Melcret je výrobek na bázi syntetických polymerů,který umožňuje 

výraznou redukci záměsové vody v betonu a současně zvyšuje jeho pevnost (obzvláště 

počáteční pevnost). Betonová směs s obsahem RHEOBUILD 1040/Melcret se vyznaču-

je nižší propustností, smršťováním a dotvarováním, zvýšení zpracovatelnosti  a modulu 

pružnosti. Zajišťuje dobrý rozptyl Rheocem cementů používaných do injektážních smě-

sí. 

Běžná dávka je 0,4 - 2,0 % hmotnosti cementu. Je dávkován do betonu současně 

se záměsovou vodou. Plastifikační efekt nebo redukce vody je vyšší, pokud se přísada 

dávkuje do vlhké betonové směsi (50-70 % záměsové vody). Hustota plastifikátoru při 

20°C je 1200 kg.m3. 

 

Plastifikátor PANTARHIT FM 
 

PANTARHIT FM je plastifikátor na bázi modifikovaných naftalenových polymerů. Je 

vhodný jako ředidlo používané na stavbách stejně jako ve výrobnách betonu a prefab

rikátů. Lze ho zpracovávat se všemi druhy normalizovaného cementu. Je silně účinný 

pro zvýšení tekutosti, který při nízkém dávkování plní funkci betonového ředidla. Při-

-
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dáním PANTARHITu FM se zvýší počáteční a konečná pevnost betonu, s jeho pomocí 

se z tuhého betonu snadno získá zpracovatelný až tekutý beton. Beton, obsahující 

PANTARHIT FM se snáze čerpá, nanáší, dělí a zahušťuje. 

Dávkování je od 1,0 kg do 1,5 kg na 100 kg cementu. Přísada se vždy dávkuje do 

hotové betonové směsi. Hustota plastifikátoru při 20°C je 1150 kg.m3. 

Plastifikátor PANTARHIT MN (FM) 
 

PANTARHIT MN (FM) je polymer ze skupiny polymelaminů, který lze zpracovávat se 

všemi druhy normalizovaného cementu. Je silně účinný pro zvýšení tekutosti, který při 

nízkém dávkování plní funkci betonového ředidla. Přidáním PANTARHITU MN (FM) se 

zvýší počáteční a konečná pevnost betonu, s jeho pomocí se z tuhého betonu snadno 

získá zpracovatelný až tekutý beton. Je vhodný i pro vysoce pevný beton. 

Dávkování je od 1,0 kg do 1,5 kg na 100 kg cementu.  Běžná dávka je 1% hmotnos

ti cementu. Přísada se vždy dávkuje do hotové betonové směsi. Hustota plastifikátoru 

při 20°C je 1150 kg.m

-

3 

 

Složení receptur  

 

Receptury I – používané směsi firmou ŠTĚRKOVNY DOLNÍ BENEŠOV  
 

 

Beton C 12/15  2a – S3  

 Složka     kg/m3 betonu 
 Kamenivo 0/4 Bohumín   933   

 Kamenivo 4/8 Jakubčovice  303   

 Kamenivo 11/22 Jakubčovice  705   

 CEM II/ 42,5 A-S   234 

 Plastifikátor    1,14 l (0,57 %) 

 Voda     144 l 
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Beton C 25/30  2a – S3  

 Složka     kg/m3 betonu 
 Kamenivo 0/4 Bohumín  939   

 Kamenivo 4/8 Jakubčovice  291   

 Kamenivo 11/22 Jakubčovice  648   

 CEM II/ 42,5 A-S   339 

 Plastifikátor    3,9  l (1,36%) 

 Voda     117  l 

 

Receptury II – mnou navržené směsi 
 

 

Beton C 12/15  2a – S3  

 Složka     kg/m3 betonu 
 Kamenivo 0/4 Bohumín   933   

 Kamenivo 4/8 Jakubčovice  303   

 Kamenivo 11/22 Jakubčovice  705   

 CEM II/ 42,5 A-S   217 

 Plastifikátor    1,51  l (0,82%) 

 Voda     135   l 
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Beton C 25/30  2a – S3  

 Složka     kg/m3 betonu 
 Kamenivo 0/4 Bohumín  939   

 Kamenivo 4/8 Jakubčovice  291   

 Kamenivo 11/22 Jakubčovice  648   

 CEM II/ 42,5 A-S   316 

 Plastifikátor    8,04  l (3,00%) 

 Voda     110  l 

 

 

 

 

[      ] 203



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

   

Výsledky zkoušek 

 Ta
b.

2
Př

eh
le

d
vý

sl
ed

ný
ch

vl
as

tn
os

tí
be

to
nů

[      ] 204



I I I .  mezinárodní kolo  SVOČ  stavebních fakult ČR a SR 
14. 05. 2002  Ostrava  Česká republika 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta  stavební 
Ludvíka Podéště 1875, 708 33 Ostrava-Poruba 

http://www.fast.vsb.cz 
 

[      ] 

 

205

  

166

202
192 192

178 174 215

100

120

140

160

180

200

220
M

no
žs

tv
í v

od
y 

[l/
m

3]

1 2 3 4 5 6 7

Druh plastifikátoru

Graf 1:Množství záměsové vody v betonu C 12/15, receptura I

 

Graf 2: Nárust pevnosti v tlaku betonu C12/15, receptura I
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Graf3: Pevnost v tlaku a cena za 1 MPa pevnosti v tlaku betonu C 12/15, receptura I

Cena [Kč] přepočtená na 1 MPa
pevnosti v tlaku

Pevnost v tlaku [MPa] po 28 dnech
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Graf 5: Nárust pevnosti v tlaku betonu C25/30, receptura I
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Graf 4: Množství záměsové vody v betonu C 25/30, receptura I
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Graf 7:Množství záměsové vody v betonu C 12/15, receptura II

 

Graf 8: Nárust pevnosti v tlaku betonu C12/15, receptura II
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Graf9: Pevnost v tlaku a cena za 1 MPa pevnosti v tlaku betonu C 12/15, receptura II

Cena [Kč] přepočtená na 1 MPa
pevnosti v tlaku

Pevnost v tlaku [MPa] po 28 dnech
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Graf 10:Množství záměsové vody v betonu C 25/30, receptura II
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Graf 12:Množství záměsové vody v betonu C 25/30, receptura II

 

Graf 11: Nárust pevnosti v tlaku betonu C25/30, receptura II
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Graf 12: Pevnost v tlaku a cena za 1 MPa pevnosti v tlaku betonu C 25/30, receptura II
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Statistické zhodnocení receptur I a II 

 

( ) ( )[ ]
( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] 11

2
2
2

1
1

2
1

1
2

2
22

1
1

2
11

5,01
2

2
2

1
1

2
121

2
2

2
1

2212

1111

11

100

−−−−−

−−−

−

−

−⋅+−⋅⋅−⋅⋅+−⋅⋅=

−⋅⋅−⋅⋅−=

⋅=

⋅





=

−⋅= ∑

nsnsnstnstt

nsnsXXt

F
X
sv

Xxns

tabtabkr

vyp

vyp

i

σσ

 

Tab. 6  Přehled statistických výsledků betonu C 12/15, receptura I 
 

Druh 

plastifi-

kátoru Rozptyl 

s2 [-] 

SMĚRODA
TNÁ 
ODCHYLK
A 
VÝBĚROV
Á      S 
[MPA] 

Variační 

součini-

tel v [%] 

Fvyp Ftab tvyp tkr 
Technologi-

cká změna

1 0,757 0,87 5,32 17,21 38,8

4 

8,629 - nevýznam-

ná 

2 0,152 0,39 2,8 3,45 38,8

4 

7,093 - nevýznam-

ná 

3 0,435 0,66 4,6 9,89 38,8

4 

7,07 - nevýznam-

ná 

4 0,190 0,44 3,26 4,32 38,8

4 

7,603 - nevýznam-

ná 

5 1,732 1,32 9,11 39,36 38,8

4 

26,15 4,30

3 

významná 

6 2,258 1,50 10,62 51,32 38,8

4 

20,56 4,30

3 

významná 

7 0,044 0,21 1,93 - 38,8

4 

- - - 
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Tab. 7  Přehled statistických výsledků betonu C 25/30, receptura I 
 

Druh 

plastifi-

kátoru Rozptyl 

s2 [-] 

SMĚRODA
TNÁ 
ODCHYLK
A 
VÝBĚROV
Á      S 
[MPA] 

Variační 

součini-

tel v [%] 

Fvyp Ftab tvyp tkr 
Technologi-

cká změna

1 1,044 1,02 2,94 5,22 38,8

4 

11,79 - nevýznam-

ná 

1,47 3,92 10,79 38,8

4 

11,19 - nevýznam-

ná 

3 1,779 1,33 3,24 8,90 38,8

4 

15,72 - nevýznam-

ná 

4 2,127 1,46 4,65 10,64 38,8

4 

5,80 - nevýznam-

ná 

5 4,224 2,06 4,90 21,12 38,8

4 

11,21 - nevýznam-

ná 

6 0,512 0,72 2,15 2,56 38,8

4 

13,73 - nevýznam-

ná 

7 0,200 0,45 1,77 - 38,8

4 

- - - 

2 2,157 
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Tab. 8  Přehled statistických výsledků betonu C 12/15, receptura II 

 
Druh 

plastifi-

kátoru Rozptyl 

s2 [-] 

SMĚRODA
TNÁ 
ODCHYLK
A 
VÝBĚROV
Á      S 
[MPA] 

Variační 

součini-

tel v [%] 

Fvyp Ftab tvyp tkr 
Technologi-

cká změna

1 2,10 1,45 10,98 47,72 38,8

4 

15,26 4,30

3 

nevýznam-

ná 

2 0,086 0,294 2,65 1,95 38,8

4 

0,902 - nevýznam-

ná 

3 1,35 1,16 8,42 30,68 38,8

4 

3,47 - nevýznam-

ná 

0,54 4,33 6,59 38,8

4 

3,89 - nevýznam-

ná 

5 0,12 0,34 3,28 2,73 38,8

4 

1,816 - nevýznam-

ná 

6 1,25 1,12 8,97 28,41 38,8

4 

1,99 - nevýznam-

ná 

7 0,044 0,21 1,93 - 38,8

4 

- - - 

4 0,29 
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Tab. 9  Přehled statistických výsledků betonu C 25/30, receptura II 
Druh 

plastifi-

kátoru Rozptyl 

s2 [-] 

SMĚRODA
TNÁ 
ODCHYLK
A 
VÝBĚROV
Á      S 
[MPA] 

Variační 

součini-

tel v [%] 

Fvyp Ftab tvyp tkr 
Technologi-

cká změna

1 4,583 2,62 7,0 22,92 38,8

4 

7,72 - nevýznam-

ná 

2 1,56 1,25 3,6 7,8 38,8

4 

11,04 - nevýznam-

ná 

3 1,02 1,01 3,27 5,1 38,8

4 

7,02 - nevýznam-

ná 

4 5,52 2,35 8,32 27,6 38,8

4 

1,91 - nevýznam-

ná 

5 0,286 0,535 1,72 1,43 38,8

4 

11,55 - nevýznam-

ná 

6 3,76 1,94 6,37 18,8 38,8

4 

3,11 - nevýznam-

ná 

7 0,200 0,45 1,77 - 38,8

4 

- - - 

 

Ekonomické hodnocení 

 

Pro betonovou směs třídy C 12/15 je nejvhodnější plastifikátor po číslem 1 u re-

ceptury I.. Má nejnižší  náklady na 1 MPa pevnosti v tlaku a z hlediska pevnosti v tlaku 

po 28 dnech vyhovuje.  
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Graf 14 nám ukazuje ekonomické hodnocení u třídy betonu C25/30. Jak již bylo 

výše uvedeno je z hlediska pevnosti v tlaku nejlepší používat plastifikátor pod označe-

ním 5. Také z ekonomického hlediska vychází tento plastifikátor ze všech nejlépe. 

Graf 14: Ekonomické srovnání různého množství plastifikátorů v betonu C 25/30
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Závěrečné hodnocení 
 

Praktickým ověřením jsem zjistil, že betony s přísadou plastifikátoru mají kromě lepší 

zpracovatelnosti také vyšší pevnost než stejná betonová směs bez použití plastifikátoru. 

Ekonomickým srovnáním vyšlo najevo, že i přes vysokou cenu plastifikátorů je výsledná 

cena betonů s nimi při ideálním složení ( receptury I) přepočtená na 1 MPa nižší než 

stejná směs bez plastifikátoru. 

  

 Srovnáním cen betonových směsí výše uvedených tříd je ekonomičtější používat 

vyšší třídu betonu (C 25/30) a to z toho důvodu, že dochází k lepšímu využití vstupních 

surovin. Cena  1m3 betonu třídy C 12/15 je sice nižší, ale po přepočítání této ceny na 

získaný 1 MPa pevnosti v tlaku je tato cena v průměru o 96 % vyšší než cena betonu 

třídy C 25/30 přepočítaná na 1 MPa pevnosti v tlaku. Z těchto ekonomických a následně 

i ekologických důvodu je lepší navrhovat a používat betony vyšších tříd. 

 Ve všech případech se prokázala účelnost používání plastifikátorů z hlediska jak 

pevnosti, tak z hlediska cenových relací. 
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