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Úvodem 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení přátelé, povolaní k tak krásné činnosti, 

po sedmi letech opět demonstrujeme naši vzácnou soudržnost. 

 

V letošním, tak významném roce Karla IV. – kdy za jeho éry byl v Evropě mír trvající přibližně 

50 let – si připomínáme muže obrazně nesoucího na svých bedrech tíhu celého světa. Byla to éra 

bez silných měst a státních aparátů, bez velkých univerzit a právnických škol. Přesto se jemu jako 

císaři podařilo držet pohromadě tak ohromné celky, jako byla římsko-katolická církev, římsko-

německé císařství, tak i menší národní státy, jako byl český a moravský. Nástrojem shody zde 

nebyla pouze vojenská moc, jistě dobově kvalitní, nýbrž elitní vzdělanost a prosazovaná politická 

kultura. 

Tento historický fakt potvrzuje velké množství příspěvků, které jste, vážení kolegové a kolegyně 

z Čech, Moravy, Slezska a Slovenska poslali do 22. vydání sborníku CONSTRUMAT 2016 pod 

patronací ČVUT v Praze, Fakulty stavební – katedry Materiálového inženýrství a chemie a též 

Kloknerova ústavu. Sborník z letošní XXII. mezinárodní konference je připraven v elektronické 

podobě a jsou v něm uvedeny všechny přihlášené příspěvky, které byly recenzovány. Za všechny 

příspěvky patří velký dík a uznání. Z hlediska redakčních úprav je však nutné podotknout, že 

příspěvky byly převzaté v plném znění a za jejich obsahovou náplň a jazykovou úpravu jsou 

zodpovědní jejich autoři. 

Na závěr přejeme vám všem příjemný pobyt na tradiční mezinárodní vědecké konferenci, která se 

letos koná ve Staré Živohošti, plodnou výměnu zkušeností z vědecké a odborné práce naplněnou 

velkou radostí z osobního setkání. Dovolujeme si zakončit dvěma citáty: 

 

„Hledat úspěch ve vynalézání je tvrdá obtížná práce, která málokoho přivede k cíli,  

ale mnoho lidí už zničila.“ 

(Werner von Siemens, 1816 – 1892) 

 

„Byl to tak vynikající vědec, že dokázal psát jasně a srozumitelně: věděl totiž, co chce říci.“ 

(Gabriel Laub, 1928 – 1998) 

 

 

Za tým organizátorů a editorů: Jaroslav Výborný 
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STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU RŮZNÝCH DRUHŮ CIHEL 

Z PARAMETRŮ MĚŘENÍ ULTRAZVUKOVOU IMPULSOVOU 

METODOU  

Jiří Brožovský
1 

1
Centrum AdMaS, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno, 

Česká republika 

*Korespondenční e-mail: brozovsky.j@fce.vutbr.cz  

Abstract 

It was verified applicability ultrasonic pulse method (UPM) for detecting the compressive 

strength of concrete clay bricks, lime-sand bricks and concrete bricks. The parameters of UIM 

measurements are influenced by the shape and dimensions of the bricks, the components of 

which consist, porosity, and imperfections in their structure. These factors varying degrees affect 

how different measurement results, as well as relationships for predicting the compressive 

strength of the parameters of ultrasonic pulse method. Without any problems can be detected 

ultrasonic pulse method by the compressive strength of concrete and sand-lime bricks. 

Correlations for predicting the strength prepared for this kind of bricks have a high link between 

variables (correlation coefficient is 0.96 to 0.967). To ensure the reproducibility of the 

measurement results, it is necessary to define precisely measuring conditions. 

Klíčová slova: cihla, ultrazvuková impulsová metoda, pevnost, pevnost v tlaku, rychlost šíření 

ultrazvukového impulsu, dynamický modul pružnosti. 

 ÚVOD 1

Nedestruktivní metody zkoušení jsou v současné době ve stavební praxi v největším rozsahu 

využívány především při vyšetřování betonových a železobetonových konstrukcí, konkrétně se 

jedná o tvrdoměrné metody (odrazové tvrdoměry), metody místního porušení (např. metody 

vytrhávání trnu) a dynamické metody (ultrazvuková impulsová metoda nebo rezonanční metoda). 

Uvedené nedestruktivní metody jsou využívány pro zjišťování pevnostních charakteristik 

zabudovaných betonů, v menším rozsahu jsou využívány pro zjišťování defektů konstrukcí či 

stejnoměrnosti zabudovaného betonu. Jejich použití pro betonové a železobetonové konstrukce je 

popsáno odborné literatuře a také kodifikováno v technických normách ať již národních, 

evropských nebo mezinárodních. 

Pro ostatní druhy stavebních materiálů nosných konstrukcí staveb jsou využívány podstatně 

méně, kromě tvrdoměrných metod při zkoušení malty v ložných spárách zdiva a cihel plných 
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pálených, a to především z důvodu chybějících využitelných kalibračních vztahů umožňujících 

stanovení sledovaného parametru (např. pevnosti) z parametru nedestruktivního zkoušení a 

podpory v normativních dokumentech, které by kodifikovaly jak metodiku vlastního provádění 

zkoušek, tak i postupy vyhodnocení jejich výsledků.  

Ultrazvuková impulsová metoda je kromě ocelových konstrukcí nejvíce využívána pro hodnocení 

betonu a betonových konstrukcí; je využívána jednak pro zjišťování fyzikálně-mechanických 

charakteristik (pevnost betonu v tlaku, modul pružnosti), jednak pro zjišťování homogenity a vad 

betonu v konstrukcích případně nebo pro zjišťování hloubky trhlin v betonu; také je využívána 

jako podpůrná metoda při hodnocení mrazuvzdornosti betonu  

 ULTRAZVUKOVÁ IMPULSOVÁ METODA-ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 2

Ultrazvuk jsou mechanické kmity částic prostředí s frekvencí vyšší než 20 kHz. Pro zkoušení 

stavebních materiálů se zpravidla používají sondy o frekvenci 40 kHz až 150 kHz.  

Při šíření ultrazvukové vlny prostředím se jeho částice rozkmitávají v různém směru vzhledem ke 

směru postupu vlny. Podle toho se rozlišují druhy ultrazvukových vln na podélné, příčné, 

povrchové a deskové. Při podélné vlně částice prostředí kmitají po přímkové dráze ve směru 

šíření vlny.  

Nejrozšířenější metodou zkoušení je ultrazvuková impulsová průchodová metoda. Podstata 

metody spočívá ve vysílání budičem opakovaných ultrazvukových impulsů do materiálu a v 

následném snímání prošlých impulsů vyšetřovaným materiálem, tj. zjišťuje se čas, který uplyne 

při průběhu impulsu měřící základnou. Měření lze provádět přímým, nepřímým a povrchovým 

prozvučováním. Z času, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou a délky měřící 

základny se vypočítá rychlost šíření ultrazvukového impulsu V ze vztahu (1) : 

 𝑉 =
𝐿

𝑇
 (1) 

Kde : L – délka měřící základny; T - čas, který uplyne při průběhu impulsu měřící základnou. 

Z rychlosti šíření ultrazvukového impulsu a objemové hmotnosti lze vypočítat dynamický modul 

pružnost v tlaku a tahu EU dle vztahu (2): 

 𝐸𝑈 = 𝑉2.D (2) 

Kde: V – rychlost šíření ultrazvukového impulsu; D – objemová hmotnost. 

Měření ultrazvukovou impulsovou metodou je ovlivňováno řadou faktorů, konkrétně: vlhkostí, 

vadami ve struktuře zkoušeného materiálu, rozměry a tvarem vzorku, vlastní frekvenci sond, ale 

také prostředky akustické vazby mezi sondami a zkoušeným materiálem. Tyto faktory je 

nezbytné zohlednit při zpracování metodiky měření konkrétních materiálů. 
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 CHARAKTERISTIKA STRUKTURY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ CIHEL 3

Struktura zkoušených cihel, konkrétně betonových, vápenopískových a cihel pálených je dána 

použitými surovinami a technologií výroby. 

3.1 Betonové cihly 

Betonové cihly jsou vyráběny ze směsi sestávající z drobného a hrubého kameniva  

(Dmax = 8mm), cementu, vody a přísad. Tento beton ve srovnání s běžně používanými betony pro 

stavební konstrukce obsahuje podstatně menší množství záměsové vody, proto jsou výrobky 

vytvářeny vibrolisováním. Vzhledem k použitému silikátovému pojivu se pevnosti výrobku 

zvyšují v čase v důsledku procesu hydratace cementu. Ztvrdlý beton, tj. i struktura betonové cihly 

je tvořena konglomerátem ze zrn kameniva, ztvrdlé cementové malty a vzduchových pórů – viz 

obr. č. 1a. 

3.2 Vápenopískové cihly 

Vápenopískové cihly jsou vyráběny ze směsi křemičitého písku, nehašeného vápna a vody. Z této 

směsi jsou lisováním vytvářeny výrobky, které jsou následně umístěny na určitou dobu do 

autoklávu, kde při tlaku vodní páry 16 barr a při teplotě 1950C dochází k jejich vytvrzení 

(uvolňuje se oxid křemičitý z povrchu zrn písku, který reaguje s pojivem- vápenným hydrátem za 

vzniku velmi pevné CSH-fáze. Struktura vápenopískové cihly je tvořena konglomerátem písku 

spojeného produkty hydratace vápna a je znázorněna v obr. č. 1b. 

3.3 Cihly pálené 

c) Cihly pálené – jsou vyráběny z cihlářských hlín a vody, případně s přidáním ostřiv, taviv a 

lehčiv. V závislosti na obsahu vody jsou cihly vyráběny technologií tažení nebo lisování. 

Technologií tažení jsou vyráběny především běžné zdící materiály. Technologie lisování pro 

výrobu cihel byla využívána v dřívějších dobách, v současnosti je využívána pro výrobu cihel 

typu klinker. Po vylisování jsou cihly vysušeny a následně je proveden výpal. Výpalem cihly 

získají požadované fyzikálně-mechanické parametry. Struktura pálených cihel se liší v závislosti 

na způsobu vytváření, procesu sušení a výpalu. Je tvořena cihelným střepem, který obsahuje 

vzduchové póry otevřené i uzavřené, ale v různé míře i trhlinky. Struktura cihly vytvářené 

tažením je zobrazena na obr. č. 1c a cihly vytvářené lisováním (vyrobena v roce 1899) je na obr. 

č. 1d). 

  

a) Betonová cihla b) Vápenopísková cihla 
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c) Cihla pálená vytváření tažením z 

plastického těsta 
d) Cihla pálená vytváření lisování 

 Struktura jednotlivých drulů cihel Obr. č.1:

 METODIKA A VÝSLEDKY ZKOUŠENÍ 4

4.1 Zkušební vzorky 

Měření ultrazvukovou metodou bylo prováděno na cihlách plných, konkrétně: 

 Betonové cihly: rozměry 240  115  70mm; objemová hmotnost 2217 – 2305 kg/m
3
, 

pevnost v tlaku 45,1 – 77,0 MPa. Měření byla prováděna ve stáří 7, 14, 21 a 28 dní. Počet 

vzorků v souboru 60. Pro zajištění stejných vlhkostních podmínek byly vzorky uloženy v 

prostředí s   95% a teplotě 20  2
o
C. 

 Vápenopískové cihly: rozměry 240  115  70mm; objemová hmotnost 1744 – 1897 

kg/m
3
 (počet vzorků v souboru 50); rozměry 290  140  65mm, objemová hmotnost 

1469 – 1774 kg/m
3
, pevnost v tlaku 12,7 – 31,1 MPa (počet vzorků v souboru 40). 

Vzorky byly před měřením vysušeny do konstantní hmotnosti. 

 Pálené cihly: rozměry 290  140  65mm; cihly vytvářené tažením (označení “TAZ”), 

počet vzorků v souboru 80 objemová hmotnost 1469 – 1774 kg/m
3
, pevnost v tlaku 12,7 – 

35,2 MPa. Cihly vytvářené lisováním (označení ”LIS”), počet vzorků v souboru 50 - 

objemová hmotnost 1567 – 1781 kg/m
3
, pevnost v tlaku 21,9 – 47,0 MPa. Vzorky byly 

před měřením vysušeny do konstantní hmotnosti. 

4.2 Ultrazvuková impulsová metoda 

Měření bylo prováděno přímým prozvučováním. Systém měření doby průchodu ultrazvukového 

impulsu – po délce cihly bylo měření prováděno ve 3 měřících bodech, po šířce cihly v 5 

měřících bodech, které byly rovnoměrně rozloženy po měřené ploše. Vlastní frekvence sond byla 

zvolena 82kHz, aby byla splněna podmínka a  1,25, (kde a je nejmenší rozměr vzorku v místě 

měření,  je délka vlny), spojovací prostředek byl sonogel používaný ve zdravotnictví. Na 

každém měřícím místě bylo provedena 3 doby průchodu ultrazvukového impulsu. Rychlost šíření 

ultrazvukového impulsu byla vypočítána na 0,001km/s ze vztahu (1). 
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4.3 Výsledky měření 

Obrázky č. 2 a), b) až 4 a), b) znázorňují závislost mezi rychlostí šíření ultrazvukového impulsu 

event. dynamickým modulem pružnosti a pevností v tlaku. 

4.4 Vztahy pro predikci pevnosti v tlaku cihel z parametru měření ultrazvukovou 

impulsovou metodou 

Na základě výsledků zkoušek byly pro jednotlivé druhy cihel zpracovány kalibrační vztahy (3 až 

8) mezi rychlostí šíření ultrazvukového impulsu resp. dynamickým modulem pružnosti a pevností 

v tlaku cihly. Symboly ve vzorcích: fc-pevnost v tlaku [MPa], V-rychlost šíření ultrazvukového 

impulsu [km/s], EU-dynamický modul pružnosti v tlaku [GPa]. 

 Betonové cihly: 

9.1241V603.74V67.626f 2
c =  r = 0,957;  V3,6; 4,2   (3) 

91.339E2692.0E106.21f 2
UUc =  r = 0,957;  EU28,5; 40  (4) 

 Vápenopískové cihly: 

4506.6V4402.3V8008.4f 2
c =  r = 0,966;  V1,9; 2,9   (5) 

91.339E2692.0E106.21f 2
UUc =  r = 0,957;  EU5,8; 15,3  (6) 

 Cihly plné pálené (vytvářené lisováním) 

 466.29V1951.4V617.35f 2
c =  r = 0,873;  V1,9; 3,5   (7) 

 Cihly plné pálené (vytvářené tažením z plastického těsta) 

 1707.6V5367.0V754.10f 2
c +=  r = 0,698;  V1,0; 3,0   (8) 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

15 

 

  

a) V  fc b) EU  fc 

 Závislost mezi rychlostí šíření ultrazvukového impulsu  resp. dynamického modulu Obr. č.2:

pružnosti a pevností v tlaku – vápenopískové cihly 

 

  

c) V  fc d) EU  fc 

 Závislost mezi rychlostí šíření ultrazvukového impulsu  resp. dynamického modulu Obr. č.3:

pružnosti a pevností v tlaku – betonové cihly 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

16 

 

  

a) Cihly vytvářené lisováním b) Cihly vytvářené tažením 

z plastického těsta 

 Závislost mezi rychlostí šíření ultrazvukového impulsu  a pevností v tlaku –cihly Obr. č.4:

plné pálené 

 DISKUSE VÝSLEDKŮ 5

Na základě analýzy výsledků zkoušek byly získány níže uvedené poznatky o využitelnosti 

ultrazvukové impulsové metody pro zjišťování pevností v tlaku cihel betonových, 

vápenopískových a pálených. 

5.1 Vnitřní struktura cihel 

Rychlost šíření ultrazvukového impulsu je ovlivňována vadami ve struktuře materiálu.  U 

betonových cihel je tvořena zrny kameniva vyplněnými cementovou maltou a póry s nasákavostí 

6%. Strukturu vápenopískových cihel lze charakterizovat jako jemnozrnný beton s nasákavostí 

10-15%. Střep cihel pálených měl nasákavost 11až 17% a kromě pórů obsahoval v různé míře 

trhlinky. Výskyt trhlinek byl vyšší u cihel vytvářených lisováním z plastického těsta. Odlišnosti 

ve struktuře zkoušených cihel se v závislosti na druhu cihel projevily na výsledcích měření. 

Nejvíce se vliv imperfekcí ve struktuře projevil u cihel plných pálených, nejméně u 

vápenopískových cihel, toto lze vysvětlit jejich homogenitou a absencí viditelných  trhlinek. 

5.2 Vlhkost cihel 

Obecně je známo, že vlhkost materiálů ovlivňuje rychlost šíření ultrazvukového impulsu. Voda v 

pórové struktuře materiálů, kde nahrazuje vytěsněný vzduch zvyšuje rychlost šíření 

ultrazvukového impulsu (rychlost ultrazvuku ve vodě je cca 3,5 vyšší než ve vzduchu). Proto je 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

17 

 

nezbytné stanovit jednoznačné vlhkostní podmínky při měření pro zajištění opakovatelnosti a 

reprodukovatelnosti měření. Pro eliminaci vlivu vlhkosti na výsledky měření byly cihly 

vápenopískové a pálené před zkouškou vysušeny, betonové cihly byly uloženy v prostředí s   

95%. 

5.3 Tvar a rozměry cihel 

Nejmenší rozměr zkoušených cihel byl 65 – 70 mm. Rychlost šíření ultrazvukového impulsu 

závisí od délky vlny; poměr délky vlny k nejmenšímu rozměr vzorku ve směru prozvučování by 

měl být  1, protože v opačném případě dochází ke snížení rychlosti šíření ultrazvukového 

impulsu.  Proto pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků měření  je nezbytné zvolit odpovídají 

frekvenci sond. 

5.4 Vztahy pro predikci pevnosti v tlaku cihel z parametru měření ultrazvukovou 

impulsovou metodou 

Jak již bylo uvedeno parametry z měření ultrazvukovou impulsovou metodou jsou ovlivňovány 

tvarem a rozměry cihel, složkami ze kterých sestávají,  pórovitostí a defekty ve struktuře. 

Uvedené faktory se různou mírou projevují i na kalibračních vztazích zpracovaných pro určení 

pevnosti v tlaku z parametru nedestruktivního zkoušení. Při hodnocení kalibračních vztahů se 

vycházelo hodnoty koeficientu korelace. Za prakticky využitelné jsou považovány kalibrační 

vztahy s koeficientem korelace r  0.85, vhodnější jsou, ale kalibrační vztahy s r  0,9. Podle 

uvedených kritérií jsou prakticky využitelné kalibrační vztahy zpracované pro betonové cihly 

(vztah 3 a 4) a pro vápenopískové cihly (vztah 5 a 6); koeficient korelace leží v rozmezí 0,96 až 

0,97. Koeficient korelace vztahu zpracovaného pro pálené cihly lisované je 0,873, to znamená, že 

je na hranici použitelnosti. Závislost pro pálené cihly vytvářené lisováním z plastického těsta se 

vyznačuje nízkou vázaností mezi proměnnými (r = 0,698), a proto je zpracovaný vztah pro 

určování pevností těchto cihel nepoužitelný. Při stejných podmínkách zkoušení lze rozdíly v 

korelaci jednotlivých vztahů vysvětlit různou strukturou jednotlivých druhů cihel. Obecně pro 

cihly pálené platí, že trhlinky v cihelném střepu nejsou na závadu, pokud negativně neovlivňují 

deklarovanou pevnost.  Z hlediska hodnocení pevnosti cihel plných pálených ultrazvukovou 

metodou se značně projevuje vliv neuspořádaně vyskytujících defektů v mikrostruktuře cihelného 

střepu, který je výraznější u cihel vytvářených lisováním z plastického těsta. 

 ZÁVĚR 6

Z analýzy výsledků měření ultrazvukovou impulsovou metodou betonových, vápenopískových a 

pálených cihel vyplynulo, že ultrazvuková impulsová metoda je prakticky využitelná pro 

zjišťování pevností v tlaku betonových a vápenopískových cihel. Podmínkou jsou přesně 

definované podmínky měření pro zajištění reprodukovatelnosti výsledků měření. Pro zkoušení 

plný cihel pálených je ultrazvuková impulsová metoda využitelná v případě, že cihelný střep 

obsahuje minimum defektů.  
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Abstract 

Study is focused on the possibility of modifying soil from the excavation. Nowadays are 

earthworks carried by laying granular soils and their subsequent compaction. Less suitable soils 

are often taken away to the dump. The current technology of options use soils or landfill soils are 

relatively expensive and time-consuming. To perform the high-quality soil treatment, especially 

if the type and bearability of soil does not suitable, it is necessary to perform its treatment. There 

are many possibilities of soils treatment. Primarily it is stabilization, mechanical improvements, 

improving the soil by binders, using admixtures of quicklime, using technical fabrics 

(geotextiles), soil liquefaction etc. Suitable material composition and quantity of used raw 

materials, together with the extracted soils can lead to genesis of optimal suitable soil for its 

reverse use. 

Klíčová slova: zeminy, stabilizace, vápno, cement, ztekucení  

 ÚVOD 1

Tématem této studie je především zpětné využití zemin z výkopových prací. V současné době se 

zemní práce provádějí ukládáním sypkých zemin a jejich následným hutněním. Zeminy, které 

jsou méně vhodné, se pak často vyvážejí na skládky. Dnešní aplikované technologie možnosti 

použití či skládkování zemin jsou poměrně časově a finančně náročné. Při provádění průřezu 

výkopu a obecně charakteru rozměru stavby je nutné přizpůsobit prostor obsluhy hutnícímu 

zařízení.  

Zlepšování vlastností zemin, pro jejich možné zpětné využití, se provádí především proto, aby 

bylo dosaženo větší smykové pevnosti, zmenšení deformace, zmenšení propustnosti, rychlejšího 

návratu stavby do provozu atd. Změnu vlastností zemin lze dosáhnout například jejím 

nahrazováním jinou zeminou, mechanickými změnami stavu zeminy (odvodňování, zhutňování), 

přísadami do základové půdy (injektáže, stabilizace) nebo také vysoušením, ztekucením atd. 

Nejčastějším způsobem úpravy zemin je stabilizace, která si klade za cíl zlepšit pevnost zeminy a 

zvýšit tím odolnost proti měknutí působením vody. Dalším postupem je zlepšení granulometrie 

částic nebo přidáním pojiva k půdám s nízkou pevností. Stabilizace může být dosažena buď 

mechanicky, nebo chemicky. Metoda chemické stabilizace bude předmětem této studie.  



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

20 

 

1.1 Stabilizace zemin 

Stabilizací se rozumí takový chemický, fyzikální nebo mechanický proces, který upravuje 

vlastnosti zeminy tak, aby bylo dosaženo určitých požadavků. Mezi pět nejdůležitějších vlastností 

definující dobrou zeminu je pevnost, objemová stabilita, propustnost, odolnost a variabilita. 

Jelikož se jedná o vlastnosti, které jsou vzájemně nezávislé, tak zlepšení jedné z nich často vede 

ke zlepšení zbývajících. [1]  

Pro stabilizaci se používají především následující pojiva: 

- vápno nehašené – hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), 

- vápno (CaO), vápenná kaše (Ca(OH)2), 

- cement, 

- ostatní pojiva – živičné pojivo, enzymy atd.      

Rozhodnutí o výběr druhu pojiva se provádí na základě výsledků laboratorního rozboru. Každý 

typ pojiva je nutné s upravovanou zeminou vyzkoušet. [1] 

Pro určení druhu zlepšování kvality zeminy je důležité brát v úvahu především vlhkost zeminy 

(dle ČSN 73 6133 (736133) [2] a TP 94 [3]), která může být vyjádřena dle následující rovnice 

(1): 

 Ip = wL – wp (1) 

kde 

Ip – index plasticity, wL – vlhkost na mezi tekutosti a wp – vlhkost na mezi plasticity.  

Vhodné je použít: 

- vápno (3 – 9 %), pokud Ip > 10 a obsah jílovitých částic f > 10 %, 

- cement (3 – 10 %), pokud Ip ≤ 10 a f < 20 %, 

- kombinace vápno, cement (3 – 10 %), pokud 10 < Ip < 20 a f < 10 %. [1] 

Materiály, které splňují tyto požadavky, jsou cement, vápno, živice, vlákna, tkaniny nebo kovové 

výztuže. Z ekonomického hlediska se ovšem v praxi řeší množství použití stabilizátoru k tak 

levnému materiálu, jako je zemina. Tím lze navázat na dva vyskytující se problémy a to na: 

potřebu dosažení rovnoměrné distribuce stabilizátoru v zemině a na dosažení odpovídajícího 

rozdělení zeminy. To vyžaduje vysokou efektivitu míchání a také procesu distribuce ošetřené 

zeminy. [1] 

1.1.1 Stabilizace pomocí vápna  

Vápno patří mezi bezkonkurenční pomocníky při úpravě a stabilizaci zemin. Použitím vápna lze 

podstatně zvýšit stabilitu, nepropustnost a únosnost podloží. Jedná se o osvědčené řešení více než 

jednoho milionu metrických tun vápna ročně používaného na úpravu zemin a jejich stabilizaci. 
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Na rozdíl od cementu vápno chemicky atakuje jílovou část zeminy. Pro stabilizaci především 

jílovitých zemin vždy uvažujeme pro stabilizaci vápno hašené nebo nehašené, nikdy ne však 

vápenec, který je pro stabilizaci inertní.  

Modifikace zemin vápnem dle [4] popisuje zvýšením pevnosti pomocí kationtové výměny částic, 

spíše než tmelícím účinkem pucolánové reakce. Při modifikaci zemin se mají částice jílu tendenci 

transformovat na tzv. destičky či jehličky, které se dokáží mezi sebou, jak je uvedeno na obrázku 

1, „zaklínit či uzamknout“, čímž je vytvořena pevná struktura. Stabilizace zemin vápnem je 

dvoufázový proces, kdy v první fázi dochází k výměně iontů na povrchu jílu a v druhé fázi 

dochází k odstranění oxidu křemíku (a hliníku) z mřížky. Při tomto procesu vzniká gel, který 

krystalizuje ve formě propletené mřížky stejně jak tomu je u cementu. Během hydratace dochází 

k tvorbě tepla, která urychluje nárůst pevnosti a značně snižuje obsah vlhkosti podle níže uvedené 

rovnice (2): 

 CaO + H2O → Ca(OH)2 + teplo (65 kJ∙mol
-1

) (2) 

 

 Transformace částic jílu [5] Obr. č.1:

1.1.2 Stabilizace pomocí cementu 

Cement je nejstarší pojivo používané pro stabilizaci zemin. Z tohoto důvodu může být považován 

za primární stabilizační činidlo neboli hydraulické pojivo, které lze použít samostatně pro 

dosažení požadovaných stabilizačních účinků. Cementová reakce není závislá na minerálech 

obsažených v zeminách. Klíčovou roli dle [6] hraje jeho reakce s vodou, která může být 

k dispozici v jakékoliv zemině. To může být jeden z důvodů, proč se cement používá pro 

stabilizaci celé řady zemin. Na trhu je k dispozici mnoho druhů cementů, od obyčejného 

portlandského, přes vysokopecní až po směsné cementy. Výběr druhu cementu zpravidla závisí 

na druhu zeminy, která má být stabilizována, a na požadované konečné pevnosti. 

Během procesu hydratace dochází ke vzniku cementových reakcí. První proces začíná, když je 

cement smíchán s vodou a dalšími složkami pro splnění požadovaného použití a výsledných 

pevností. Další proces nastává při tvrdnutí cementu, kdy dochází k „uzavření či utěsnění“ částic 

zeminy, čímž se struktura zemin už dále nemůže měnit. Hydratační reakce je pomalá. Nejprve 

probíhá hydratace na povrchu částic a poté proniká ke středu zrn. Při tomto procesu může dojít 

k tomu, že některá zrna zůstávají mnohdy nehydratovaná. [1] Proces hydratace cementu he velice 

složitý s komplikovanou sérií neznámých reakcí. 
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1.2 Ztekucení zemin 

Ztekucením se rozumí úprava viskozity zemin, tak aby měla co nejlepší tekutost při maximálním 

obsahu tuhé fáze v suspenzi (tzn. při minimálním obsahu vody). Bez použití ztekucovadel by 

suspenze obsahovaly velké množství vody, což by bylo neúčelné. Prakticky se tedy ztekucování 

používá pomocí ztekucovadel či plastifikačních přísad. Ztekucovadla fungují na dvou principech: 

ztekucování pomocí elektrolytů na bázi výměny kationtů a ztekucování ochrannými koloidy. 

Výhodami použití ztekucených zemin je to, že jsou volně tekoucí, tímto způsobem lze znovu 

použít jakýkoliv vytěžený materiál, jsou samozhutnitelné, nedochází k sedání, při použití vhodné 

techniky dochází k úsporám času, jsou kdykoliv mechanicky rozbouratelné, rychlý postup stavby 

a malé požadavky na prostor atd.   

1.3 Přehled používaných metod 

Rozlišujeme několik metod provádění zpětných zásypů: 

- Tradiční metoda s mechanickým zhutňováním výkopových zemin, 

- Metoda používající ztekucování zemin s kompletní výplní ztekucenou zeminou, 

- Kombinovaná metoda používající metodu ztekucení zemin v oblasti bezprostředně 

přiléhající k potrubí a mechanickým zhutněním zeminy v oblasti nad potrubní zónou.  

V následujícím obrázku 2 jsou zobrazeny jednotlivé metody provádění zpětného využití zemin. 

 

 Schéma postupů jednotlivých metod zpětných zásypů, a) mechanické zhutňování, Obr. č.2:

b) ztekucení zemin s kompletní výplní, c) ztekucení zemin v oblasti bezprostřně 

přiléhající k potrubí [7] 
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1.4 Používané složení směsi 

 Běžně používané receptury obsahují [8] Tabulka č.1:

Základní hmota - vykopaná zemina 

- získaný půdní materiál podle DIN 18196 

- směs minerálů, případně 

- recyklovaný materiál 

Přísady - plastifikační  

- stabilizační 

Pojivo - cement, např. CEM I 42,5 R 

Ztekucovač - voda 

Pomocné látky - vápno – bílé nehašené vápno pro úpravu zemin 

 

 ZÁVĚR 2

Předmětem této studie byla metoda chemické stabilizace zemin, na základě které je možné 

zeminy zpětně využít. Tato stabilizace závisí především na chemické reakci mezi stabilizátorem 

(vápnem, cementem) a minerálními látkami v zemině, pro dosažení požadovaného účinku.  V 

rámci studie byly proto popsány fyzikálně-chemické vlastnosti zemin a mechanické chování 

zeminy ošetřené pojivem. Bylo zjištěno, že tvorba C-(A)S-H gelu se vyvíjí pouze kolem 

aglomerátů a umožňuje propojení uvnitř materiálu. Gel vytváří souvislou síť podobnou „plástvím 

medu“. Tento efekt stabilizace zemin umožňuje významné zlepšení neomezené pevnosti v tlaku.  

Zvýšením mechanické pevnosti se vyvíjí celou řadou fyzikálně-chemických vlivů, vedoucí 

především k tvorbě aglomerátů a poté k vysrážení hydratovaných fází, které vznikají po přidání 

vápna a cementu, což má dopad na mikrostrukturu materiálu. Aby bylo možné plně porozumět 

chování těchto materiálů, je nezbytné kombinovat fyzikálně-chemické studie s mikrostrukturální 

studií.   

Dalším tématem studie bylo ztekucení zemin. Na základě zjištěných poznatků lze usuzovat, že 

úpravou zeminy vhodným ztekucovadlem či plastifikační přísadou, můžeme získat suspenzi 

splňující parametry pro její možné využití v rámci výkopových prací. Určení druhu a množství 

ztekucovadla bude předmětem dalšího výzkumu.  

PODĚKOVÁNÍ 
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Abstract 

The air permeability of buildings made of vertically perforated (hollow) clay masonry units 

appear generally worse (higher) compared to other materials according to long-term observation. 

A family house was build using HELUZ FAMILY 50 vertically perforated (hollow) clay 

masonry units for the research purposes. Measurements performed on this building proving very 

low air permeability. So the possibility to construct an air-tight building made of vertically 

perforated (hollow) clay masonry units can be deduced. The decisive factor is technological 

discipline. 

Klíčová slova: průvzdušnost, intenzita výměny vzduchu, netěsnost, detail 

 ÚVOD 1

Požadavek na výrazné snižování energetické náročnosti budov je v současné době určujícím 

požadavkem moderní výstavby. Každá konstrukce, zejména kusová, umožňuje do určité míry 

pronikání, vzduchu spárami a mezi jednotlivými konstrukčními díly (např. spárami mezi 

výplněmi otvorů a navazující obvodovou konstrukcí, spárami mezi jednotlivými částmi 

otvorových výplní apod.). 

 HODNOCENÍ PRŮVZDUŠNOSTI 2

Při posuzování budovy jako celku se hodnotí celková průvzdušnost obálky. Novodobé 

energeticky efektivní konstrukce se navrhují tak, aby byla průvzdušnost obálky budovy co 

nejmenší. Těsnost obálky budov lze měřit přímo v budově prostřednictvím tzv. blower door testu. 

Ventilátorem se mezi interiérem budovy a vnějším prostředím vytvoří tlakový rozdíl a současně 

se zaznamenává výkon ventilátoru v m
3
/hod potřebný k udržení požadovaného tlakového rozdílu. 

Bližší informace blower door testu jsou uvedeny v [3]. Výsledkem měření je hodnota intenzity 

výměny vzduchu při tlakovém rozdílu 50 Pa označovaná n50 [h
-1

], která se vypočítá dle 

následujícího vztahu: 
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 n50 = V50 / V (1) 

kde: 

V50 je objemový tok vzduchu ventilátorem při tlakovém rozdílu 50 Pa 

V je vnitřní objem měřeného prostoru 

 SPECIFIKACE EXPERIMENTÁLNÍHO DOMU 3

Experimentální rodinný dům je nepodsklepený a má dvě nadzemní podlaží s pultovou střechou 

(obrázky 1 a 2). Celkový vnitřní objem je 347,0 m
3
. Objekt je koncipován jako rodinný dům v 

pasivním energetickém standardu. Obvodové stěny jsou z cihel HELUZ FAMILY 50 2in1 s 

integrovanou izolací EPS, bez ETICS. Nosnou část střechy tvoří keramické stropní panely 

HELUZ. Tepelnou izolaci střechy tvoří PIR. Okna jsou plastová s izolačním sklem HEAT 

MIRROR. Hlavní vzduchotěsnící vrstvu tvoří omítka (na stěnách i stropě). Připojovací spáry 

oken jsou těsněny izolačními páskami. V podlaze tvoří vzduchotěsnící vrstvu litý anhydrit. 

Vytápění je kombinované. Hlavní je teplovodní (v 1.NP podlahové a ve 2.NP desková otopná 

tělesa umístěna pod okny), doplněné o teplovzdušné (VZT s rekuperací). V domě byly 

instalovány základní zařizovací předměty (kuchyňská linka, stoly, židle, sanitární technika, WC). 

Dům je dlouhodobě neobývaný. 

  

 Jihozápadní pohled Obr. č.1:  Severozápadní pohled Obr. č.2:

 MĚŘENÍ PRŮVZDUŠNOSTI 4

Měření bylo provedeno dle ČSN EN 13829 [2]. Měřicí zařízení bylo osazeno do terasových dveří 

(obrázek 3). Pro účely měření byly zalepeny nasávací a výdechové otvory VZT (na severní 

fasádě). Měření bylo provedeno jak za podtlaku, tak také přetlaku v interiéru. Při každém z těchto 
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měření bylo zaznamenáno celkem 10 kombinací tlakový rozdíl / objemový tok vzduchu. Všechny 

zaznamenané a změřené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 1. Na obrázku 4 jsou naměřená data 

vynesena do grafu. 

 

 Měřicí zařízení pro blower door test osazené do terasových dveří Obr. č.3:

 Naměřené hodnoty Tabulka č.1:

Parametry prostředí: 

Prům. vnitřní teplota vzduchu 21,0 °C Prům. venkovní teplota vzduchu 17,0 °C 

Síla větru 2°Beufort Větrná expozice budovy 
částečně 

chráněná 

Naměřené hodnoty: 

Podtlak Přetlak 

Základní tlakový 

rozdíl 
Δp01 Δp02 

Základní tlakový 

rozdíl 
Δp01 Δp02 

Clona 

ventilátoru 

Tlakový 

rozdíl 

Objem. 

tok 
Tolerance 

Clona 

ventilátoru 

Tlakový 

rozdíl 

Objem. 

tok 
Tolerance 

– [Pa] [m
3
/h] [%] – [Pa] [m

3
/h] [%] 

C6 99,3 127 -0,2 C6 101,1 121 1,3 

C6 96,9 122 -1,9 C6 96,8 118 2,5 

C6 91,5 118 0,4 C6 91,8 112 1,6 

C6 86,4 115 3,3 C6 88,5 108 1,0 

C6 84,6 112 2,7 C6 83,6 102 0,1 

C6 80,9 105 0,5 C6 78,8 92 -4,5 

C6 70,9 89 -3,4 C6 73,4 86 -5,3 
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C6 65,3 80 -6,3 C6 65,4 81 -1,5 

C6 54,9 75 4,1 C6 56,6 74 1,8 

C6 49,1 65 0,3 C6 48,9 66 2,6 

Parametry regresních křivek: 

Korelační koeficient 0,9911 Korelační koeficient 0,9908 

Cenv 1,47 Cenv 2,27 

CL 1,47 CL 2,25 

n 0,9707 n 0,8586 

 

Parametry regresní křivky uvedené v tabulce 1 byly vypočítány z rovnice proudění: 

 V = Cenv . Δp
n
 (2) 

kde: 

Δp je talkový rozdíl mezi interiérem a exteriérem 

V je objemový tok vzduchu ventilátorem při tlakovém rozdílu Δp 

Cenv je koeficient proudění 

n je exponent proudění 
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 Namřěné hodnty a regresní křivky Obr. č.4:

 VÝSLEDKY MĚŘENÍ 5

Z naměřených hodnot byly s použitím vztahu (2) vypočítaný objemové toky vzduchu V50 při 

tlakovém rozdílu 50 Pa a s použitím vztahu (1) hodnoty n50. Všechny hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 2. V obálce objektu nebyly prakticky nalezeny žádné netěsnosti. 
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 Vypočítané hodnoty Tabulka č.2:

Stav měření V50 [m3/hod] n50 [h
-1

] 

Podtlak 69,2 0,2 

Přetlak 67,9 0,2 

Průměrná hodnota 0,2 

 

 ZÁVĚR 6

Byla naměřená velice nízká hodnota intenzity výměny vzduchu n50 = 0,2 [h
-1

], která s rezervou 

splňuje maximální hodnotu n50,N ≤ 0,6 požadovanou dle ČSN 73 0540-2 [1] pro objekty 

v pasivním energetickém standardu. 

Stavba pasivního domu vyžaduje použití kvalitních materiálů, ale neméně důležité je zabezpečení 

kvalitního provedení stavby. Řemeslné práce musí být prováděny zodpovědně. Blower door test 

vzorového rodinného domu na výstavišti v Českých Budějovicích potvrdil, že požadovanou 

neprůvzdušnost lze u stavby z dutinových bloků HELUZ Family50 – 2in1 (s integrovanou 

tepelnou izolací z polystyrénových perlí) bez dodatečného zateplení bez problémů splnit. 

Obvodová stěna z těchto bloků musí být opatřena vnitřní a vnější omítkou. 

PODĚKOVÁNÍ 
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Abstrakt 

Strong global demand for concrete structures entails concerns about sustainable development in 

the production of Portland cement. While its carbon footprint is relatively low compared to 

alternative building materials, it is definitely not negligible. This one and several other arguments 

- lower cost, utilization of otherwise unused secondary raw materials - lead the research towards 

concretes with higher replacement of Portland cement with power plant fly ash. The experiment 

is divided into two parts. In the first part the influence the high amount replacement of Portland 

cement with power plant fly ash on the properties and behavior of cement pastes and mortars was 

found. The second part contains the optimization process of concrete mix composition, in 

particular the granulometry of cement-fly ash system, for achieving the maximum possible 

mechanical properties even at a higher fly ash dosage. 

Klíčová slova: popílek, HVFA, beton, optimalizace 

 ÚVOD 1

Beton je, co do objemu produkce, celosvětově nejpoužívanějším stavebním materiálem. 

Důvodem je jeho relativně nízká cena, možnost tvorby konstrukce (téměř) libovolného tvaru a 

výborné mechanické a trvanlivostní charakteristiky. Portlandský cement, jedna ze základních 

složek betonové směsi, je energeticky a finančně nejnáročnější komponentou a zároveň v 

posledních letech zdrojem vášnivých debat v environmentálních kruzích. Výroba 1 tuny 

Portlandského cementu způsobí uvolnění přibližně stejného množství oxidu uhličitého do 

ovzduší. Neustálý růst populace a urbanizace vede k nevyhnutelnému navyšování spotřeby 

betonu a tedy i Portlandského cementu. Existuje několik možností, jak redukovat uhlíkovou stopu 

betonových konstrukcí a některé současně redukují i jeho cenu. Jednou z nejperspektivnějších 

cest je využívání elektrárenského úletového popílku jako částečné náhrady cementu. Zatímco 

náhrada cementu popílkem do zhruba 20 % je dnes běžnou praxí, neustále a intenzivně jsou 

zkoumány možnosti, jak toto číslo až několikanásobně zvýšit. 

Tzv. HVFA [1] (high volume fly ash) betony sice bez většího problému dosahují požadovaných 

vlastností v dlouhodobějším měřítku, počáteční parametry ale bývají výrazně negativně 

ovlivněny – počátek a konec tuhnutí je opožděný až o několik hodin, vývoj pevnosti pomalý, 
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beton je mnohem citlivější k podmínkám zrání a kvalitě ošetřování [2]. Na druhou stranu mají 

tyto betony, mimo nižší jednotkové ceny a uhlíkové stopy, i jisté výhody. Jejich zpracovatelnost 

bývá zpravidla lepší, riziko vzniku smršťovacích trhlin minimální a z důvodu nižšího množství 

volného portlanditu mají HFVA betony výrazně lepší odolnost vůči karbonataci a sulfataci
 
[3]. 

Již řadu let se vědci snaží najít metodu, která by umožnila využít pozitivních efektů vysoké 

dávky popílku na cementové kompozity a současně odstranit nebo alespoň minimalizovat dopady 

negativní. Bentz a kol. [2] například dosáhli nezanedbatelného zlepšení počátečních 

mechanických vlastnosti HVFA betonů zajištěním optimální kompatibility materiálů (typ 

popílku, typ cementu, druh a množství přísad). V jiné práci [4] navrhují stejní autoři využití ultra-

jemně mletého vápence jako aktivátoru pucolánové reakce popílku. Zajímavou možností je pak 

zlepšení vlastností cementových materiálů s vyšším podílem úletového popílku optimalizací 

velikosti částic systému cement-popílek, tedy vytvoření optimální zrnitostní křivky a zároveň 

minimální mezerovitosti tohoto celku
 
[6]. 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 2

Náplní experimentu bylo v první fázi ověření vlivu vysoké dávky popílku na základní fyzikálně-

mechanické charakteristiky materiálů na bázi cementu, konkrétně na viskozitu a průběh 

hydratačních teplot cementových past a pevnost v tlaku cementových malt. Dávka popílku byla 

zvolena ve výši 40 % hmotnosti cementu. Ve druhé fázi byly připraveny vzorky betonu 

s optimalizovanou granulometrií systému cement-popílek. Na těchto vzorcích byl po dobu 360 

dní sledován vývoj pevnosti v tlaku a statického modulu pružnosti a porovnán s referenčním 

betonem bez obsahu popílku. 

2.1 Použité materiály a zařízení 

K experimentu byl použit portlandský cement třídy CEM I 42,5 R dodaný společností 

Českomoravský Cement, a.s., výrobní závod Mokrá. Popílek pocházel z tepelné elektrárny 

Dětmarovice, kde vzniká vysokoteplotním spalování černého uhlí. Vybrané vlastnosti obou 

materiálu jsou uvedeny Tabulce 1 a jejich granulometrie na Obrázku 1. Do betonů byla dále 

použita superplastifikační přísada Dynamon SX 14 dodaná firmou MAPEI, spol. s r.o. a jako 

plnivo DTK frakce 0-4 mm (Žabčice), HDK frakce 8-16 mm (Olbramovice) a HDK frakce 11-22 

mm (Lomnička). 

 Vybrané vlastnosti použitého cementu a popílku Tabulka č.1:

Chemické a fyzikální vlastnosti cementu  Chemické a fyzikální vlastnosti popílku 

CaO 65,0 [%]  SiO2 54,2 [%] 

SiO2 19,0 [%]  Al2O3 24,2 [%] 

Al2O3 4,0 [%]  FeO 0,3 [%] 

Fe2O3 3,0 [%]  CaO 4,0 [%] 

MgO 1,0 [%]  MgO 2,8 [%] 
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SO3 3,0 [%]  Na2O 0,3 [%] 

S
2-

 0,04 [%]  TiO2 1,0 [%] 

Cl
-
 0,051 [%]  K2O 2,8 [%] 

K2O 0,75 [%]  Fe2O3 6,4 [%] 

Na2O 0,15 [%]  C 4,5 [%] 

Ztráta žíháním 3,1 [%]  Celková síra 0,1 [%] 

Měrný povrch 377 [m
2
∙kg

-1
]  Ztráta žíháním 2,7 [%] 

Střední zrno 20 [µm]  Měrná hmotnost* 2110 [kg∙m
-3

] 

Měrná hmotnost 3110 [kg∙m
-3

]  Měrný povrch* 228 [m
2
∙kg

-1
] 

Sypná hmotnost 980 [kg∙m
-3

]  Střední zrno* 82 [µm] 

 

 Distribuční křivky použitého cementu a popílku.. Obr. č.1:

Pro měření vlivu 40 % náhrady cementu popílkem na konzistenci cementových past byl použit 

rotační viskozimetr Schleibinger Viskomat NT. Hydratační teploty byly měřeny pomocí 

dataloggeru CONRAD Testo 177-T4 a kalorimetrů umístěných v klimatizační komoře udržující 

konstantní teplotu 20 °C. Mechanické vlastnosti cementových malt a betonů a byly stanoveny na 

zkušebním lisu Toni Technik s kontrolní jednotkou ToniTROL a přípravkem pro měření 

statického modulu pružnosti. 

2.2 Příprava vzorků 

Cementové pasty byly vyrobeny 2 minutovou ruční homogenizací odváženého množství 

materiálu. Cementové malty byly vyrobeny postupem dle ČSN EN 196-1. Po 24 hodinách byly 

vzorky vyjmuty z forem, označeny a na požadovaný počet dní umístěny do vodního uložení 

s teplotou 20 °C. Beton byl vyroben homogenizací složek v laboratorní talířové míchačce 

s nuceným oběhem. Po zkoušce konzistence byl čerstvý betony uložen do forem a zhutněn na 

vibračním stole s elektromagnetickým upínáním. Po odformování byly vzorky označeny a 

uloženy do prostředí s relativní vlhkostí vzduchu min. 90 % a teplotou 20 °C. V případě 

cementových past a malt byla použita fixní hmotností náhrada cementu popílkem ve výši 40 %. 

Pro beton byla na základě granulometrické analýzy obou složek (Obrázek 1) stanovena optimální 
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dávka popílku pomocí softwaru vycházejícího z práce T. Reschkeho: Der Einfluss der 

Granulometrie der Feinstoffe auf die Gefugeentwicklung und die Festigkeit von Beton. Při 

výchozí hodnotě 40 % činila optimalizovaná dávka 36 % popílku. Při této hodnotě měl systém 

cement-popílek minimální možnou mezerovitost. 

 Složení cementových past. Tabulka č.2:

Vzorek Cement [g] Popílek [g] Voda [g] 

REF 600 - 240 (w = 0,4) 

P40 360 240 240 (w = 0,4) 

 Složení cementových malt. Tabulka č.3:

Vzorek Cement [g] Popílek [g] Voda [g] Písek CEN [g] 

REF 450 - 225 (w = 0,5) 1350 

P40 270 180 225 (w = 0,5) 1350 

 Složení betonů. Tabulka č.4:

Vzorek 
Cement 

[kg] 

Popílek 

[kg] 

Voda 

[kg] 

DTK 0-4 

[kg] 

HDK 8-

16 [kg] 

HDK 11-

22 [kg] 

Dynamon SX 

14 [kg] 

REF 385 - 160 910 480 455 3,5 (0,9 % mc) 

OPT40 319 131 167 910 480 455 4,0 (1,4 % mc) 

 

2.3 Diskuze výsledků 

Z Obrázku 2 je zřejmé, že 40% náhrada cementu popílkem způsobila pokles rotačního 

odporového momentu cementové pasty pro lopatky viskozimetru během celého 90 minutového 

úseku. Snížení viskozity je možné přisuzovat plastifikačnímu efektu hladkých sférických zrníček 

popílku. Tento efekt se posléze projevil i při orientační zkoušce konzistence cementových malt, 

nicméně betony pro zachování zpracovatelnosti odpovídající stupni sednutí kužele S3 vyžadovaly 

mírné zvýšení vodního součinitele. To lze vysvětlit citlivostí HVFA betonů ke kompatibilitě 

s chemickými přísadami. Tu hlásí řada autorů, například Malhotra a Mehta [1].  

Počátek hydratačních reakcí HVFA pasty byl, dle očekávání, vůči referenčnímu vzorku opožděn. 

Maximální hydratační teplota pasty s 40 % popílku byla nižší o 43 °C a její pík nastal o 8 hodin 

později (viz Obrázek 3). Posunutí počátku a doby tuhnutí a snížení vývoje hydratačního tepla 

jsou obecně známé charakteristiky popílkových betonů. Zatímco hydratační teplo souvisí téměř 

výlučně s redukcí celkového množství cementu, respektive jeho nejreaktivnějších minerálu C3A a 

C3S, retardaci tuhnutí způsobuje také charakter povrchu popílkových zrn. Ty na sebe navazují 

Ca
2+

 ionty a efektivně tak mění poměr Ca/Si v roztoku rozpouštějících se slínkových minerálu, 

čímž mění termodynamickou stabilitu prvotních novotvarů a makroskopicky tak posunuje 

počátek a dobu tuhnutí cementu. Toho je možné využít pří letní betonáži za vysokých teplot, 

případně při betonáži masivních prvků. 
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  Vliv 40 % popílku na viskozitu cementové pasty. Obr. č.2:

 

 Vliv 40 % popílku na hydratační teplotu cementové pasty. Obr. č.3:

Není překvapením, že cementová malta obsahující 40 % popílku vyhazovala ve stářích 7, 28 a 60 

dní pokles tlakové pevnosti (viz Obrázek 4). Je ale možné pozorovat descendentní trend 

procentuálních rozdílů v pevnosti referenční a HVFA malty. Zatímco 7 denní tlaková pevnost 

byla nižší o 50 %, po 7 a 28 dnech se rozdíl snížil na 35, respektive 30 %. Na základě toho lze 

předpokládat, že po uplynutí delšího časového úseku (obecně v řádu měsíců) by se pevnosti obou 

vzorků minimálně vyrovnaly.  
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 Vliv 40% dávky popílku na pevnost v tlaku malty. Obr. č.4:

 

 Vliv 36% dávky popílku na pevnost v tlaku betonu. Obr. č.5:

To se potvrdilo u tlakových pevností připravených betonů (viz Obrázek 5), jejichž vývoj byl 

sledován po dobu jednoho roku. Díky optimalizaci granulometrie (a související mírné redukce 

dávky popílku) byly pevnosti popílkového betonu ve stářích 7, 28 a 60 dní nižší o 37, 26, 

respektive 5 %. Už tyto výsledky vykazují zlepšení vůči hodnotám zjištěným na cementových 

maltách. Růst pevností se ale u betonu obsahujícího popílek (na rozdíl od toho referenčního) 

nezpomalil – 90 a 360 denní pevnost již byla o 4 a 15 % vyšší.  
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 Vliv 36% dávky popílku na modul pružnosti betonu. Obr. č.6:

Modul pružnosti betonů s částečnou náhradou cementu popílku bývá obecně nižší ve srovnání 

s čistě cementovými betony. Stejný trend lze sledovat i zde (Obrázek 6). Rozdíl 1-2 GPa, který 

byl zjištěn ve všech stářích počínaje 28 dny, lze ale považovat za téměř zanedbatelný. 

 ZÁVĚR 3

Zvyšování procentuální náhrady portlandského cementu popílkem v konstrukčních betonech je 

jednou z nejperspektivnějších cest za udržitelnějším rozvojem stavebního průmyslu. Výhody 

těchto betonů – nižší cena, zužitkování elektrárenského popílku, nízké hydratační teplo a zvýšená 

korozivzdornost – jsou ale vykoupeny několika omezeními – opožděné tuhnutí, nízké krátkodobé 

pevnosti a jejich pomalý vývoj, vyšší citlivost k ošetřování a riziko neslučitelnosti s přísadami. 

Některé tyto vlivy, stejně jako možnost jejich eliminace, byly prověřeny experimentálně. 

Náhrada cementu v množství 40 % vedla ke zlepšení zpracovatelnosti cementové pasty i malty. U 

betonů se tento efekt neprojevil, možným důvodem je problém se slučitelností popílku 

s ostatními složkami směsi. O více než polovinu redukovaná maximální hydratační byla 

kompenzována 8 hodinovým posunem jejího dosažení. Pevnost cementových malt byla 

přídavkem popílku snížena, byl ovšem patrný trend směřující k vyrovnání pevností s referenční 

maltou po delší době zrání. Přesně to je projevilo u betonu s 36% náhradou cementu popílkem. 

Ten díky optimalizované granulometrii vykazoval rychlejší vývoj pevností a ve stáří 90 dní již 

dosáhl vyšší tlakové pevnosti než příslušný referenční beton. Optimalizací granulometrie 

jemných složek tak lze eliminovat negativní dopady vysoké dávky popílku již po cca 60-90 

dnech zrání. 
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Abstract 

In recent years, nanotechnology has become a driving force across majority of industries and the 

construction industry is not an exception. For this reason, the paper deals with the most current 

issue of the use of nanoparticles in concrete – their effective dispergation. In the experimental 

part of the paper carbon nanotubes (CNT) with extraordinary physical and mechanical properties 

were used. A common problem when working with carbon nanotubes is their agglomeration 

which occurs due to the high surface energy of these nanoparticles, Van der Waals forces and a 

high aspect ratio. This fact limits the possibility of using CNT in cementitious materials. In the 

experiment the possibility of dispersion of CNT via ultrasonic energy is studied. The results 

confirmed the trends observed in literature and provided valuable suggestions for further work on 

the usage of nanotechnology in concrete. 

Klíčová slova: uhlíkové nanotrubičky, dispergace, ultrazvuková energie 

 ÚVOD 1

Nanotechnologie jsou v současné době jednou z hlavních oblastí zájmů napříč všemi vědními 

obory. Uhlíkové nanotrubičky (carbon nanotubes – CNT) nacházejí uplatnění v oblasti 

vyztužování materiálů ve většině průmyslových odvětví. Proto jejich implementace do nejhojněji 

používaného stavebního materiálu na světě a sledování vlivu na vlastnosti betonu bylo pouze 

otázkou času. Názory na vhodnost použití CNT do betonu se v dostupné literatuře liší. Z tohoto 

důvodu bylo naším vědeckým záměrem ověřit vliv CNT vlastními experimenty.  

 UHLÍKOVÉ NANOTRUBIČKY 2

Uhlíkové nanotrubičky můžeme popsat jako grafenové listy sbalené do válce s délkou od 1 do 

100 µm (i více). Podle počtu vnitřních vrstev je dělíme na jednovrstvé a vícevrstvé. Jednovrstvé 

uhlíkové nanotrubičky mají průměr asi 5 nm. Vícevrstvé uhlíkové nanotrubičky mají vnitřní 

průměr cca 1,5 až 15 nm a vnější průměr do 50 nm. Problémem při rozptylování shluklých 
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nanočástic při dodání vnější energie (ultrazvuk apod.) je jejich možné poškození, které v případě 

jednostěnných CNT vede k porušení jejich struktury, přelomení a ztrátě očekávaných vlastností 

[1]. Jako první tyto struktury identifikoval japonský vědec Sumio Iijima v roce 1991. Uhlíkové 

nanotrubičky se vyrábí metodou elektrického oblouku, laserovou ablací a chemickou depozicí 

par, která je v současné době nejvíce využívaná. Uhlíkové nanotrubičky se vyznačují velmi 

dobrými fyzikálně-mechanickými vlastnostmi – Youngův modul pružnosti téměř 1 TPa a tahová 

pevnost v řádech desítek MPa. [3]  

 DISPERGACE 3

Perfektní dispergace uhlíkových nanotrubiček je jedním z klíčových faktorů při přípravě jimi 

obohaceného kompozitního materiálu. CNT mají velmi vysoké povrchové napětí, extrémně 

vysoký štíhlostní poměr a působí mezi nimi silné Van der Waalsovy síly, což ve výsledku 

způsobuje jejich tendenci k tvorbě shluků. Tyto aglomeráty snižují celkovou pevnost materiálu, 

protože jsou místem, ve kterém jsou lokalizovány první trhlinky v materiálu při působení 

zatížení. Pro rozptýlení CNT jsou používány metody ultrazvukové, mechanické a chemické 

(superplastifikační přísada či jiná vhodná povrchově aktivní látka). Z literatury jsou známy 

možnosti kombinace metod pro rozptýlení CNT, například ultrazvuku a působení vhodné 

povrchově aktivní látky. Povrchově aktivní látky jsou po působení ultrazvuku schopné zabránit 

zpětné reaglomeraci uhlíkových nanotrubiček. Zkušební vzorky připravené s takto ošetřenou 

suspenzí uhlíkových nanotrubiček vykazovaly v porovnání s referenčními nárůst pevností až 

o 25 %. [4]  

Nově se objevují nanotrubičky, do jejichž struktury jsou již vhodné povrchově aktivní látky již 

zakomponovány. [5] 

Při rozptylování suspenze obohacené CNT je velmi důležité dbát na vhodnou dávku dodané 

energie, protože při překročení určité hranice (v závislosti na dávce a koncentraci CNT) může 

dojít k poškození struktur grafenových listů, nebo dokonce až k jejich rozbití. Deformací 

struktury se značně snižuje očekávaný pozitivní dopad na fyzikálně-mechanické charakteristiky 

vzorků s přídavkem CNT. [6] 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 4

Experiment navazuje na předchozí poznatky a je zaměřen na problém množství dispergované 

suspenze. Cílem experimentu je porovnat vliv rozptylovaného objemu suspenze CNT na pevnost 

v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku na vzorcích z cementové malty. Pro homogenizaci suspenze 

vody, CNT a povrchově aktivní látky bylo použito magnetické míchadlo Variomag Monotherm 

s možností předvolby otáček a teploty. K dispergaci suspenze CNT byl použit dřívějšími 

výzkumy ověřený ultrazvukový kavitátor Bandelin Sonopuls HD 3200. 
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4.1 Použité materiály 

Byly požity uhlíkové nanotrubičky Arkema Graphistrength CW2-45. Jedná se o mnohostěnné 

uhlíkové nanotrubičky ve formě 2% vodné suspenze. Již z výroby jsou vícevrstvé uhlíkové 

nanotrubičky ošetřeny 55% podílem povrchově aktivní karboxymethylcelulózy [5]. Pojivovou 

složkou byl portlandský cement CEM I 42,5 R z produkce cementárny Mokrá 

(HeidelbergCement Česká republika). Plnivem byl zvolen normalizovaný písek CEN dle 

EN 196-1.  

4.2 Výroba zkušebních těles  

Prvním krokem byla homogenizace budoucí disperze prostřednictvím magnetického míchadla. 

Ta sestávala z 2% suspenze vícevrstvých uhlíkových nanotrubiček Arkema Graphistrength CW2-

45 a 100 ml vody. Poté byl jeden ze vzorků doplněn o 500 ml vody a opět homogenizován po 

dobu dvou minut. Po ukončení homogenizace byla suspenze rozmíchána působením ultrazvuku. 

Byly zvoleny tři úrovně dodané energie – 10, 20 a 30 kJ. Vzorky o objemu 100 ml byly 

ošetřovány v rozetové nádobě (značeny v grafech např. 10 I), vzorky o objemu 600 ml poté 

v odměrné baňce (značeny v grafech např. 10 II), ve které byla suspenze doplněna vodou do 

požadovaného objemu. Jakmile bylo vzorkům dodáno požadované množství energie, bylo 

zahájeno míchání na v Hobartově laboratorní míchačce dle ČSN EN 196-1. Na zkušebních 

vzorcích byly zjišťovány pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku po 28 a 60 dnech (viz Obr. 3 a 4). 

 

 

 

 Ultrazvukový kavitátor Obr. č.1:

Bandelin Sonopulse HD 3200 

[9] 

 Magnetické míchadlo Obr. č.2:

Variomag Monotherm 
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 Vývoj pevnosti v tahu za ohybu Obr. č.3:

 

 

 Vývoj pevností v tlaku Obr. č.4:

 ZÁVĚR 5

Z výsledků sledování pevností v tahu je patrné, že nevyšší procentuální přírůstky oproti 

referenčním vzorkům měly cementové malty obohacené CNT dispergovanými ve větším objemu, 

nikoliv v menší rozetové nádobě s následným ředěním vodou. U pevnosti v tlaku byly rovněž 

příznivější výsledky dosaženy u vzorků, kde byly CNT rozptýleny ve větším objemu. Z grafů je 

rovněž zřejmé, že při porovnání jednotlivých sledovaných vlastností se celkově nejlépe jeví užití 
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homogenizační energie 20 kJ a dispergace ve větším objemu. Slibným příslibem do budoucího 

výzkumu se zdá být použití odlišné povrchově aktivní látky, např. na bázi polykarboxylátu, na 

což bude zaměřen další výzkum. 
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Abstract 

Sintering activity (dependence of porosity, flexural strength and firing shrinkage on the firing 

temperature) of feldspar dust (Casial) which is generated during the milling of potassium feldspar 

in Halamky quarry was determined. Potassium industrially milled feldspar Z75K13 as a reference 

material with similar granulometry and mineralogical composition with Casial was used for 

comparison. More intensive sintering activity showed dry pressed samples based on Casial in 

comparison with feldspar Z75K13 (about 30 °C lower sintering temperature – 1180 °C). Casial 

created red body after firing thanks to higher content of Fe2O3. 

Klíčová slova: tavivo, živec, slinování, mineralogické složení 

 ÚVOD 1

Živce jsou v zemské kůře nejrozšířenějšími minerály. Odhaduje se, že tvoří 50 až 60 % jejího 

objemu. Základními druhy jsou živce draselné = K-živce (KAlSi3O8), sodné = Na-živce 

(NaAlSi3O8) a vápenaté Ca-živce (CaAl2Si2O8), které se ovšem v přírodě prakticky nikdy 

nevyskytují zcela čisté a tvoří izomorfní řady alkalických živců a plagioklasů. [2] Alkalické živce 

představují tuhý roztok draselných živců (mikroklin, ortoklas, sanidin, adular) a sodného živce 

albitu (obr. 1). Plagioklasy neboli sodnovápenaté živce jsou sodno – vápenaté živce s různým 

poměrem mezi anortitem a albitem. 

Živce jsou základním tavivem v keramických směsích. Díky jejich nízké teplotě tavení, zejména 

u směsí jednotlivých druhů živců (obr. 2 a 3) např. také s křemenem při tvorbě nízkotavitelných 

eutektik, z nich při výpalu vzniká viskózní tavenina, která po ochlazení tvoří skelnou fázi 

keramického materiálu. Tato skelná fáze spojuje ostatní většinou krystalické fáze a výjimečně i 

nekrystalické fáze v keramickém střepu. Vhodná volba typu živce a množství jeho přídavku do 

keramické směsi může podstatně ovlivnit výsledné vlastnosti keramického střepu i nároky na 

optimální teplotu výpalu a dobu výdrže. Různé druhy živců se svým chováním při výpalu liší [3]. 

Také granulometrie použitých živců výrazně ovlivňuje slinování např. leštěného porcelánového 

střepu, jeho čistitelnost povrchu a odolnost proti skvrnám [4]. Znalosti o specifickém chování 

jednotlivých druhů živců nabývají na významu zejména při rychlovýpalu. Z rovnovážného 

fázového diagramu K-živec – Na-živec vyplývá, že při vhodném poměru obou živců (63,3 % hm. 
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Na-živec a 36,7 % hm. K-živec) je teplota tání této eutektické směsi 1078 °C. Nejnižší 

eutektickou teplotu tavení lze dosáhnout u směsi 58,8 %hm. K-živec a 41,7 %hm. křemen, a to 

990 °C.  

 

 Rovnovážný fázový diagram složek Na-živec – Ca-živec – K-živec [2] Obr. č.1:

Cílem článku je posouzení vlastností, zejména slinovací aktivity, jemnozrnného živcového 

produktu s obchodním označením Casial, který vzniká během suchého mletí draselných živců v 

ložisku Halámky jako odprašek. Změna pórovitosti (nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá 

pórovitost, zdánlivá hustota), pevnosti v ohybu, smrštění výpalem a mineralogického složení byla 

posuzována v závislosti na vypalovací teplotě (1120 – 1210 °C) na za sucha lisovaných střepech 

vyrobených čistě z Casialu a průmyslově mletého draselného živce Ž75K13. 

 POUŽITÉ SUROVINY A JEJICH VLASTNOSTI 2

Casial lze podle chemického složení (tab. 1) a klasifikace ČSN 72 1370 označit jako živec třídy 

Ž73KNa125. Jde o jemnozrnnou druhotnou surovinu (odprašek) vznikající při suchém mletí 

živců v ložisku Halámky, které patří k nejvýznamnějším ložiskům draselných živců. Jsou zde 

živcové písčité štěrky uložené v 5 relativně odlišných terasovitých stupních ve fosilním řečišti 

Lužnice v délce cca 6 km o mocnosti až 30 m. Draselné živce z Halámek se dodávají pro použití 

do kameninových, porcelánových a keramických směsí. Pro porovnání byl posuzován komerčně 

dodávaný draselný živec z Halámek označený Ž75K13 s přibližným mineralogickým složením 

podle RTG difrakční analýzy (obr. 7) a chemického složení (tab. 1): K-živec (mikroklin) 57 %, 

Na-živec (albit) 16 %, Ca-živec (anortit) 2 %, slída 4 % a křemen 21 %. 

Rozdíl v chemickém složení Casialu a porovnávaného živce je v obsahu Fe2O3 (tab. 1). Casial, 

produkt odprášení probíhající při mletí živců, neprošel elektromagnetickou separací a proto je 

sledovaný obsah Fe2O3 výrazně vyšší. To se projevuje i v barvě samotné suroviny a tedy i 

výsušku (obr. 2). Zvýšený obsah železa z primární mleté suroviny (živec cca Ž75K60) je 
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způsoben nakoncentrováním tmavé slídy se zvýšeným obsahem Fe-biotitu, která je snadněji 

unášena větrným proudem, a také obsahem jemných částic Fe z mlecích tyčí, mlýnu a dopravních 

cest. 

Distribuce velikosti částic prozrazuje velmi obdobnou zrnitost obou porovnávaných surovin. 

Mírně širší spektrum velikosti částic vykazuje Casial, ve kterém jsou, na rozdíl od živce Ž75K13, 

zastoupena i zrna velmi jemná pod 1 m a zrna větší v intervalu 300 – 900 m. 

 Chemické složení použitých surovin Tabulka č.1:

Živec 
Obsah složky [%]  

SiO2 Al2O3 Fe2O3 MnO TiO2 CaO MgO K2O Na2O ZŽ suma 

Ž75K13 70,96 16,10 0,10 0,00 0,04 0,30 0,06 10,36 1,90 0,20 100,02 

Casial 69,80 17,00 1,28 0,01 0,12 0,49 0,28 8,51 2,37 0,67 100,53 

 

 METODIKA EXPERIMENTU 3

K porovnání slinovací aktivity živcového odprašku Casial byl zvolen draselný živec Ž75K13, 

který je běžně mlet v mlýně, ze kterého je Casial odsáván. Z obou vzorků byly připraveny 

lisovací granuláty tak, že k naváženým práškovým surovinám bylo přidáno cca 8 % hm. roztoku 

karboxymetylcelulózy (Lovosa) o koncentraci 3 % hm. Z připravených směsí a jejich následným 

protlačením přes síto s velikostí oka 1 mm byly vytvořeny granuláty, které se nechaly dalších 24 

hodin homogenizovat v rotačním homogenizátoru. Výlisky o rozměru 100x10x50 mm byly 

vyrobeny pístovým lisováním tlakem 20 MPa s výdrží 30 sekund na maximálním tlaku. Výlisky 

byly poté zváženy, změřeny, vysušeny při 110 °C do konstantní hmotnosti. Zkušební vzorky byly 

vypáleny v laboratorní elektrické peci. Maximální vypalovací teploty byly voleny postupně od 

1120 do 1210 °C s nárůstem 10 °C za minutu a výdrží 30 minut na maximální teplotě. Chlazení 

vzorků po výpalu probíhalo samovolně. 

Na vypálených střepech byly provedeny zkoušky nasákavosti (E), objemové hmotnosti (B), 

zdánlivé pórovitosti (P), zdánlivé hustoty (T) podle ČSN EN ISO 10545-3 a byla stanovena 

délková změna pálením střepu DP (ČSN 72 1073). Mineralogické složení obou porovnávaných 

surovin i vypálených střepů při teplotě slinutí, tedy teplotě odpovídající nasákavosti vzorku 2 %, 

bylo posuzováno na základě práškové rentgenové difrakční analýzy. 

 VÝSLEDKY EXPERIMENTU 4

Pro posouzení chování živců při výpalu je vhodné provést experimentální porovnání vlastností 

daných střepů živců. Při zachování shodného postupu při přípravě i hodnocení vzorků je možné 

získat potřebné informace ke stanovení slinovací aktivity živců.  

Oba typy střepů se po výpalu na různé teploty výrazně liší barvou – vyšší obsah Fe2O3 v Casialu 

zabarvuje střep do odstínů červené barvy, jejíž intenzita roste s růstem teploty výpalu (obr. 3).  
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 Barva výsušku Obr. č.2:

 

 Barva vypálených střepů Obr. č.3:

Po výpalu na 1120 °C oba porovnávané střepy vykazují vysokou pórovitost (vysoká nasákavost, 

nízká objemová hmotnost). Vzhledem k tomu, že délková změna pálením DP je u obou 

porovnávaných střepů (tab. 2) nulová (Ž75K13), resp. velmi nízká (Casial), lze se domnívat, že 

proces slinování ještě při teplotě výpalu 1120 °C nenastal. Podle teoretických předpokladů by již 

tato teplota mohla znamenat počátek tavení sodného živce, který je v obou porovnávaných 

surovinách přítomen (obr. 7 a 8). Výraznější slinovací aktivitu prokázal Casial po výpalu na vyšší 

zkoušenou teplotu 1150 °C. Nárůst vypalovací teploty o 30 °C znamenal pokles nasákavosti o asi 

12 % (nárůst objemové hmotnosti o 650 kg.m-3). Zkušební vzorek na bázi živce Ž75K13 po 

výpalu na stejnou teplotu snížil svou nasákavost pouze o 3 % (nárůst objemové hmotnosti asi o 

320 kg.m-3). Teplota výpalu 1180 °C již pro vzorky vyrobené z živcového odprašku Casial 

znamená dosažení slinutí střepu, neboť nasákavost střepu dosahuje 1,3 % (13,7 % u 

porovnávaného střepu ze živce Ž75K13) při smrštění střepu asi 10 % (tab. 2). Až po výpalu na 

teplotu 1210 °C dosahují slinutí i střepy Ž75K13 (nasákavost 1,0 %) při smrštění výpalem téměř 

13 %. Objemová hmotnost obou porovnávaných střepů po výpalu na teplotu slinutí je shodná 

(obr. 5). 
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 Závislost nasákavosti na teplotě výpalu Obr. č.4:

 

 

 Závislost objemové hmotnosti na teplotě výpalu Obr. č.5:

 Vlastnosti vypálených střepů Tabulka č.2:

 Vzorek 
Teplota výpalu 

(°C) 

T 

 (kg.m
-3

) 

P 

(%) 

DP 

(%) 

Ž75K13 

1120 2400 38,4 0,0 

1150 2384 35,3 -1,6 

1180 2390 24,7 -5,9 

1210 2332 2,3 -12,8 

Casial 

1120 2396 32,8 -0,8 

1150 2291 15,9 -6,1 

1180 2339 3,0 -10,1 

 

Porovnání slínavosti zkoušených surovin je nejlépe zřetelné na obr. 6, který zachycuje výsledek 

termodilatometrické analýzy. Do teploty přibližně 1000 °C jsou objemové změny u obou 
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porovnávaných za sucha lisovaných střepů prakticky shodné. Od uvedené teploty se začíná střep 

připravený z odprašku Casial výrazněji zhutňovat nežli střep referenční (Ž76K13), u něhož je 

počátek zhutňování posunut do oblasti vyšší teploty asi o 50 °C a toto zhutňování není poté tak 

intenzívní. Výsledkem je téměř o 4,3 % vyšší smrštění výpalem u střepu Casial. 

 

 Dilatačně – kontrakční analýza vzorků na bázi obou porovnávaných surovin Obr. č.6:

Rentgenografické posouzení mineralogického složení použitých surovin prokázalo obsah 

křemene, draselného živce mikroklinu a sodného živce albitu u obou porovnávaných taviv. 

V případě Casialu je navíc patrná přítomnost slídy (biotit) a kaolinitu (obr. 8). Po výpalu vzorků 

na teplotu slinutí, která činí v případě použití Casialu 1180 °C a 1210 °C v případě vzorků na 

bázi živce Ž75K13, je zřejmá v obou případech absence sodného živce (albitu) (obr. 7 a 8), jenž 

se díky inkongruentnímu tavení [1] stal součástí skelné fáze. Ve slinutých střepech je patrná 

existence draselného živce mikroklinu a křemene, jako jediných krystalických fází. 

Mineralogické složení obou porovnávaných typů střepů po výpalu na teplotu slinutí je tedy 

naprosto shodné. 
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 Rentgenogram živce Ž75K13 a střepu z něj vyrobeného po výpalu na teplotu Obr. č.7:

slinutí 1210 °C. Legenda: M-mikroklin, A – albit, Q – křemen 

 

 

 Rentgenogram živcového taviva Casial a střepu z něj vyrobeného po výpalu na Obr. č.8:

teplotu slinutí 1180 °C. Legenda: M-mikroklin, A – albit, Q – křemen, S – slída, K - 

kaolinit 
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 ZÁVĚR 5

Tavitelnost živců závisí na mnoha aspektech jako je jemnost mletí, rychlost zahřívání a v 

neposlední řadě na obsahu alkalických oxidů, neboť ty přímo podmiňují tavící účinek. 

Porovnávány byly vlastnosti dvou vzorků živců velmi blízké granulometrie, obdobného 

mineralogického i chemického složení ovšem s výrazně odlišným obsahem Fe2O3. Provedený 

srovnávací test prokázal vyšší slinovací aktivitu živce (odprašku) pracovně označeného jako 

Casial (Ž73KNa125), který je odsáván při odprašování suchého procesu mletí draselných živců 

v Halámkách. V porovnání se zkušebními vzorky vyrobenými z průmyslově mletého živce 

Ž75K13 z ložiska Halámky Casial vykazuje asi o 30 °C nižší teplotu slinutí. Rozdíl ve slinovací 

aktivitě lze hledat ve výrazně vyšším obsahu železa v odprašku Casial, který mu také zabezpečuje 

výrazně červené zbarvení po výpalu. Z tohoto důvodu lze tedy Casial doporučit jako vhodné 

tavivo jen pro barevný typ střepu vypalovaný nad teplotu 1150 °C. 
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Abstract 

Fatigue and fatigue damage leads to a change in material properties that can lead to the element 

failures. Generally, it is necessary to verify the influence of the fatigue effects on the concrete 

members according to European standard EC2, [1]. FRP materials have been possibly used for 

the fatigue damage structure rehabilitation. There we can apply the condition of the limit 

boundaries stress on concrete and limit force in FRP material theoretical approach and 

experimental measurement. Fatigue assessment will be analyzed for T-beam cross section with 

reinforcement and strengthened FPR material in this paper 

Klíčová slova: únava, zosilnenie, NSM, betón 

 ÚVOD 1

Zosilňovanie konštrukcií kovovými alebo nekovovými prvkami je v tejto dobe dosť rozšírené, 

pretože staršie konštrukcie prechádzajú rekonštrukciami z dôvodu zmeny veľkosti zaťaženia 

alebo z dôvodu porušenia prvkov v konštrukcii vplyvom rôznych degradačných činiteľov. 

Jedným z hlavných degradačných činiteľov je pôsobenie únavy na konštrukcie - čoho dôsledkom 

dochádza k zníženiu odolnosti konštrukcie, teda aj ku zníženiu životnosti. V praxi sú únavovo 

zaťažované konštrukcie hlavne mostné konštrukcie, avšak aj budovy pozemných stavieb, kde 

pôsobia rôzne mechanické zariadenia alebo žeriavové dráhy, ktoré v konštrukcii spôsobujú 

dynamické účinky podobne ako je doprava na mostoch. Pri únavovom zaťažení môže dôjsť ku 

prekročeniu limitných hodnôt napätí materiálu alebo počtu cyklov čo má za následok nenávratné 

poškodenie až kolaps konštrukcie. 

Všeobecne sa únava overuje samostatne pre oceľ a betón. Podľa normy STN EN 1992-1-1 možno 

overovať únavu pomocou všeobecného Palmgren-Minerovho pravidla, kde pôsobia premenné 

amplitúdy a vyjadruje sa súčiniteľ únavového poškodenia DEd<1,0 alebo metódou 

ekvivalentného rozkmitu  napätí, kde ekvivalentný rozkmit vyvolaný zaťažením nesmie prekročiť 

hodnotu rozkmitu napätí podľa príslušnej S-N krivky pre výstuž. Overenie betónu v tlaku spočíva 

v zohľadnení maximálneho a minimálneho napätia betónu od zaťaženia ako aj únavovej pevnosti 

betónu. Overenie materiálov na zosilňovanie však nie je zapracované v slovenských normách. 
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Existuje však smernica [2], ktorá zohľadňuje použitie nekovovej výstuže. V smernici sa 

nachádzajú základné postupy na overenie ohybovej a šmykovej odolnosti viacerých typov 

zosilnenia (externé, interné; resp. lamely, tkaniny,..). Keďže náš experiment predstavuje typ 

zosilnenia NSM – interné zosilnenie do drážky na spodnej strane konštrukcie. Únavová odolnosť 

podľa [2] pre lamelu sa považuje za splnenú ak kotviaca sila nepresiahne hodnotu 0,6.FbLRd, 

(FbLRd je sila v kotvení lamely) a rozkmit v lamele        ΔσL < 500 MPa / tL (tL je šírka lamely). 

 POPIS EXPERIMENTU 2

Pre overenie úvavovej odolnosti zosilneného a nezosilného nosníka bol navrhnutý nosník tvaru 

T-prierez. Kde výška nosníka bola 400 mm a šírka 150 mm, hrúbka príruby 100 mm a šírka 

príruby 350 mm. Statické aj dynamické zaťaženie bolo aplikované 4-bodovým ohybom. Betón 

bol zvolený kvality C 35/45 a výstuž B 500B a na strmene B 500A. Prierez ako aj vystuženie 

nosníka je na obr. 1.  

 

 Vytuženie nosníka Obr. č.1:

Počas prevádzky konštrukcie  z hľadiska únavy je rozhodnúce porušenie výstuže alebo drvenie 

betónu. Preto náš návrh nosníka bol taký, aby vyhovej podmienke jednorazového porušenia 

ohybom, ale nesplnil podmienku únavovej odolnosti výstuže podľa [1]. 

 
fat,s

Rsk
equ,Sfat,F







  (1) 

V našom prípade podľa návrhu 3φ12 a súčiniteľmi spoľahlivosti = 1,0 platí nerovnosť     194,4 

MPa < 162,5 MPa.   

Experimentálny program pozostával zo 4 kusov ŽB nosníka. Dva nosníky boli nezosilnené   (1 ks 

statické zaťaženie, 1 ks cyklické zaťaženie) a dva boli zosilnené (1 ks statické zaťaženie, 1 ks 

cyklické zaťaženie). Pri zosilnených nosníkoch boli nosníky najprv porušené staticky nad 

hodnotu medze vzniku trhlín a následne boli zosilnené do drážky metódou NSM. 

Všetky nosníky mali rovnaké podmienky uloženia ako aj uloženie roznášacieho nosníka pre 

prenos dvojice síl F/2. Na všetkých nosníkoch sa merali napätia – či už v betóne, výstuži, lamele 
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ako aj zvislý priehyb v miestach pod roznášacím nosníkom ako aj v strede rozpätia. Kontrolovala 

sa aj podperná oblasť. Na jednotlivých nosníkoch sa označovali trhliny a sledoval sa ich rozvoj 

hlavne v ohybovej oblasti (nosník mal dostatočnú šmykovú odolnosť dostatočným vystužením 

strmeňmi) a zaznamenávala sa ich šírka.  

2.1 Statické zaťaženie – nezosilnený nosník 

Nosník (Obr.2) (ďalej označovaný N3-S-nez.) bol zaťažovaný silou v krokoch s prírastkom 

zaťaženia ΔF = 10 kN s podržaním sily v jednotlivých krokoch asi 10 min.  

 

 ŽB nosník v režime zaťažovania  Obr. č.2:

Prvá viditeľná trhliny bola pozorovaná v strede nosníka pri hodnote Fcr = 23 kN. Ďalšie trhliny 

vznikali symetricky, hlavne v dominantnej oblasti medzi roznosom zaťaženia – v časti 

najväčšieho ohybového zaťaženia až do jeho kolapsu. Porušenie nosníka nastalo pri sile    Fmax = 

105 kN a malo charakter tečenia výstuže a následné rozdrvenie betónu.  

2.2 Statické zaťaženie – zosilnený nosník 

Nosník (ďalej označovaný N5-S-zos.) bol najprv porušený staticky, aby na ňom vznikli trhliny. 

Zaťaženie bolo do hodnoty F = 40 kN, kde boli viditeľné trhliny, ktoré boli zakreslené. Po 

odľahčení sa následne na spodnej strane nosníka vybrúsila drážka veľkosti 5 x 25 mm podľa obr. 

3 a vlepila sa uhlíková lamela typu MBrace®, CFK 150/2000, pomocou predpísaného lepidla na 

báze epoxidu, obr. 4. Lamela bola kotvená až za oblasť vzniku trhlín, teda prakticky vlepená na 

dĺžke nosníka 3,0 m. 

 

 Detail drážky Obr. č.3:
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 Lamela s tenzometrami Obr. č.4:

Po nalepení lamely a potrebnom vytvrdnutí lepidla bol nosník podrobený statickému zaťažovaniu 

až do porušenia nosníka, rovnako ako v prípade nosníka N3-S-nez.. Porušenie nastalo pri sile 

Fmax = 140 kN a malo charakter rozdrvenia betónu. 

 

 Detail lamely a betónu po porušení Obr. č.5:

2.3 Cyklické zaťaženie – nezosilnený nosník 

Nosník (ďalej označovaný N1-D-nez.) bol podrobený cyklickému zaťažovaniu až do porušenia. 

Vzhľadom k predpokladanej časovej náročnosti zaťažovania bola zvolená frekvencia zaťaženia 

2,0 Hz, čo zároveň približne zodpovedá prevádzkovým hodnotám vlastných frekvencií pre 

mostné konštrukcie. Úroveň zaťažovacích síl bola zvolená prepočtom z medze klzu výstuže (25 

% a 65%). Rozkmit zaťaženia sa zvolil ΔF = 40 kN. Horná hranica zaťažovacej sily Fmax= 65 kN 

a dolná hranica Fmin = 25 kN. Porušenie nosníka nastalo jednoznačným únavovým krehkým 

lomom 1 prúta výstuže, obr. 6  pri 545.000 cykloch zaťaženia. 
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 Trhlina a únavový lom výstuže na porušenom nosníku Obr. č.6:

2.4 Cyklické zaťaženie – zosilnený nosník 

Nosník (ďalej označovaný N2-D-zos) zaťažený staticky nad úroveň vzniku trhlín. Po označení 

trhlín bol odľahčený a zosilnený systémom NSM. Po zosilnení bol podrobený cyklickému 

zaťažovaniu rovnakého charakteru ako v prípade nezosilneného nosníka N5-S-zos až do 

porušenia. To znamená že frekvencia ostala nezmenená, ako aj rozkmit zaťažovacích síl na 

úrovni ΔF = 40 kN. Keďže zosilnením došlo k zvýšeniu odolnosti nosníka  pristúpilo sa 

k zvýšeniu apmlitúdy zaťaženia asi o 16 %. Horná hranica zaťažovacej sily Fmax= 75 kN a dolná 

hranica Fmin = 35 kN.  Nosník bol testovaný 2 005 000 cyklov a keďže okrem trhlín nejavil 

vážnejšie známky porušenia cyklovanie sa skončilo. Nosník teda odolal  na normou požadované 

2 milióny cyklov – nedošlo ku porušeniu betónu, výstuže alebo lamely.  

Skúšaný nosník N2-D-zos. bol následne podrobený statickej skúške, kde sa overila úroveň jeho 

odolnosti po únavovej skúške. Skúška mala rovnaký postup ako u predošlých statických 

skúškach. Porušenie nosníka nastalo pri sile Fmax = 105 kN a nastalo krehké porušenie strednej 

výstuže (obr. 8). 
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 Pretrhnutá výstuž po opätovnej statickej skúške Obr. č.7:

 VÝSLEDKY 3

Pri statickom zaťažení zosilneného a nezosilneného nosníka došlo ku zvýšeniu odolnosti 

zosilneného asi o 35%.  

Pri zosilnenom nosníku bola kontrolovaná oblasť kompozitu betón-lepidlo-lamela. Ukázalo sa, že 

väzba betón-lepidlo bola dostatočná, avšak vo väzbe lepidlo-lamela nastalo viditeľné oddelenie 

a strata súdržnosti, obr. 5. Avšak k celkovej delaminácii lamely nedošlo. 

Na obr. 8 je znázornený vývoj priehybu pri zosilnenom a nezosilnenom nosníku pri statickom 

zaťažení v porovnaní výpočtom z normy a modelu v MKP programe ATENA. 
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 Priehyb pri statickom zaťažení Obr. č.8:

Na časovom vývoji napätia v betóne, obr. 9 a priehyboch, obr. 10, je možné pozorovať 

jednoznačné krehké porušenie, ktoré nastalo v prípade nezosilneného nosníka na úrovni asi 

545.000 cyklov.  

 

 Napätia v betóne Obr. č.9:
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 Priehyb Obr. č.10:

 ZÁVER 4

Doterajšie experimentálne merania potvrdili významný príspevok zosilnenia ŽB nosníka 

uhlíkovou lamelou vlepenou metódou NSM. Ohybová odolnosť nosníka pri statickom zaťažení 

sa zvýšila asi o 35%. Lamela v drážke dokázala zvýšiť ohybovú tuhosť prvku zabránením 

rozvoja trhlín, čo významne prispelo aj k jeho únavovej odolnosti. Toho dôkazom je, že pri 

cyklickom zaťažení nedošlo k porušeniu zosilneného nosníka, pričom už v súčasnosti bolo 

preukázané zvýšenie únavovej odolnosti asi 3,5-násobne.  
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Abstract 

In this paper, the heat-insulating lightweight concrete made from polystyrene and polyethylene 

waste was studied. The plastic waste was used as the only aggregate or as a combination of both 

materials in a ratio of 1:3, 1:1 and 3:1. The water-cement ratio of 0.50 and the dose of cement – 

175 kg/m
3
 were used for all mixtures. Test results showed that the bulk density and the thermal 

conductivity of lightweight concrete tended to increase with increasing polyethylene waste 

content. Based on the results, the application of polyethylene waste as lightweight filler showed a 

good possibility for use in the lightweight concrete.  

Key words: polyethylene, polystyrene, waste, lightweight concrete, heat-insulating 

 INTRODUCTION 1

Lightweight concrete has relatively wide application in construction practice. Compared with the 

normal weight concrete is characterized by low density (200 – 2 000 kg/m
3
) and good heat-

insulating properties. Its main disadvantage is a lower compressive strength, higher water 

absorption, shrinkage and creeping. It may be lightened directly by cavities or pores in the 

concrete structure (using a gas-making or foaming additives), indirectly by using the lightweight 

porous aggregates or as a combination of both methods of lightening. Filler for indirect lightened 

heat-insulating lightweight concrete is the most common crushed or granulated polystyrene, 

expanded volcanic glass, for example perlite, expanding vermiculite etc. (Václavík a Daxner 

2010). 

Plastics have become since the early 20
th

 century the most commonly used materials in the world, 

which have been applied in every area of modern-day life. The many advantages of plastics, such 

as e.g. durability, low weight and low production costs, it is worth a serious question - how to 

properly dispose of the plastics at the end of their life? Many world areas solve the problem of 

increasing amounts of municipal solid and industrial waste, which has a significant impact on the 

economy and the environment. 

The building material production has significant potential to replace traditional raw materials by 

secondary raw materials - waste materials. In civil engineering, secondary raw materials are 

mainly used in the production of composite materials such as concrete and mortar, and as fillers 
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(fly ash and ash from power plants and heating plants, ash and slag from the incineration of 

municipal waste, blast furnace and steel slag, waste molding sand from foundries, wastes wood 

processing, waste from the production of artificial stone and aggregates, waste from the 

extraction and treatment of mineral resources and coal waste from the recycling of building 

materials and building structures, waste paper, pulp, plastics etc.) or as adhesives and additives 

(ground blast furnace slag, fly ash, gypsum from flue gas desulphurization and waste from 

chemical production, dust from cement and lime works, microsilica etc. (TZBportal 2011). 

Its application is also so called agro - waste as e.g. ash from sugar cane, wheat straw and rice and 

so on. Recently, considerable attention is paid to the use of recycled waste plastics (e.g. recycled 

polystyrene, polyurethane foam, PET bottles, waste electrical and electronic equipment, PVC 

pipes, etc.). 

Polystyrene concrete is a homogeneous mixture of polystyrene granules with cement grout 

suitable for all horizontal structures as filling, heat-insulating lightweight material with a 

compressive strength from 0.3 to 1.8 MPa. Its main advantages include low density           (200 - 

900 kg/m
3
), excellent heat-insulating properties (from about 0.057 to 0.235 W/m.K); fire 

resistance (from 700 kg/m
3
, nonflammable). It is environmentally friendly and hygienically safe. 

Polystyrene major disadvantage is the limited availability and relatively high price of polystyrene 

granules. Therefore, it is increasingly used recycled polystyrene produced by the processing of 

construction waste (insulation material) and industrial packaging (electronics, electrical and white 

goods) (Ekostyren 2014). 

Nowadays, it is looking for an alternative to polystyrene filler in the form of other useful plastic 

waste, with a view to achieving the same or better properties, which characterize the polystyrene 

concrete. 

The paper shows the results of experiments which aimed to verify the possibility to replace foam 

polystyrene by other types of foam plastics. It was further verified the impact of varying 

percentages replacement of polystyrene for strength properties and thermo-physical properties of 

lightweight concrete. In the experiment verified the impact of a selected surfactant additive.  

 MATERIALS AND METHODS 2

2.1 Materials 

Experimental research was based on the use of crushed recycled waste plastics (polystyrene and 

polyethylene) graded to 4/8 mm fraction, produced by PRIMA-FO Inc. (fig. 1 a, b). Lightweight 

concrete have been produced with the use of single filler or as a combination of two materials in 

a ratio of 1:3, 1:1 and 3:1. 

The main binder used in mixtures was Portland slag cement STN EN 197-1 CEM II / BS 32.5 R 

by Cemmac, Inc. Horné Srnie. The declared characteristics of this cement are: compressive 

strength after 2 days 14.5 – 19.0 MPa, after 28 days 41.7 – 47.3 MPa, start of binding 180 – 250 
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min, volume stability acc. to Le Chatelier 0 – 1.5 mm, content of additives 30 – 3 % (Cemmac 

2015). The dose of cement was constant in all mixture - 175 kg/m
3
. 

As mixing water was used drinking water from public water supply network. The amount of 

water is constant for each mixture (W/C = 0.5). 

 

Fig. 1: a) waste polystyrene, fraction 4/8 mm; b) waste polyethylene, fraction 4/8 mm, 

The selected mixtures were modified by surface tension reducing additive - SILWET L 77 at a 

dose of 2% of the water volume. 

2.2 Mixture proportioning 

The dosage of components of mixture was based on a weight (cement) and a volume (recycled 

plastics, mixing water and additive). After thorough mixing water with cement was carefully 

added recycled material in the required percentage ratio. From the homogeneous mixture tamping 

by manual compaction, were produced cube samples with edge 100 mm. Samples were curing for 

48 hours in moist environment. After removal the mold, were samples saved for 28 days in an 

environment with higher relative humidity (φ ≥ 95 %). After this period the samples were kept in 

laboratory environment (temperature ca. 20 °C, relative humidity φ ca. 60 %). 

On samples were determined by 28-day compressive strength - respectively stress at 2.5; 5; 7.5 

and 10 % deformation, bulk density, thermal conductivity coefficient λ after 28 days in moist 

environment and subsequently after 14 days in laboratory environment. 

Table 1: The basic composition of mixture 

Composition 

Dose of component 

Sample identification 

E1 E2 E3 E4 E5 SZ EZ 

Cement (kg/m
3
) 175 175 

Recycled material (%)   

 - polystyrene (PS) 100 75 50 25 - 100 - 

 - polyethylene (PE) - 25 50 75 100 - 100 
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Water (l) 0.7 0.7 

Water to cement ratio W/C 0.5 0.5 

Additive (ml) - 0.14 

 

2.3 Achieved results 

The basic physical and thermo-physical properties of lightweight concrete are shown in table 2. 

Bulk density of lightweight concrete sample was ranged from 260 to 310 kg/m
3
. It grew with 

increasing share of recycled polyethylene. The highest value of bulk density of the samples was 

achieved with filler of 100 % polyethylene, namely 300 kg/m
3
.  

The surface tension reducing additive caused more thoroughly coating the grains of recycled 

material by cement paste and resulted in an increase bulk density of sample with a filler of 100 % 

polystyrene from 260 to 270 kg/m
3
 and from 300 to 310 kg/m

3 
in sample of 100 % polyethylene 

content. 

The strength characteristics of the test samples were dependent on the percentage share of 

recycled components. Development of compressive strength respectively stress depending of 

deformation of individual types of lightweight concrete was almost constant (fig. 2). At the 

highest dose of polystyrene (sample E1) the maximum value of stress was reached 0.29 MPa. The 

minimum value of stress reached 0.22 MPa with a ratio of the filler of 1:1 (sample E3).  

 

Table 2: The basic physical-mechanical properties of lightweight concrete 
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Compressive strength, 

Stress (MPa) 

Age of sample: 28 days 

Age of sample 

(day) 

Age of sample 

(day) 
Deformation (%) 

28 42 28 42 2.5 5 7.5 10 

0.5 

E1 

175 

100 PS 260 260 0.0657 0.0633 0.22 0.26 0.28 0.29 

E2 
75 PS+25 PE 

(3:1) 
270 260 0.0633 0.0623 0.24 0.26 0.26 0.26 

E3 
50 PS+50 PE 

(1:1) 
290 280 0.0683 0.0640 0.19 0.22 0.22 0.22 

E4 
25 PS+75 PE 

(1:3) 
290 280 0.0670 0.0640 0.27 0.27 0.27 0.26 
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E5 100 PE 300 300 0.0680 0.0670 0.25 0.25 0.26 0.27 

SZ
1 100 PS 270 260 0.0641 0.0627 0.20 0.27 0.29 0.31 

EZ
2 100 PE 310 300 0.0717 0.0705 0.19 0.20 0.21 0.22 

 

 

Fig. 2: Development of the stress depending on the type of deformation and kind of fillers 

 

The application of surfactant additives led to different results for different fillers. In the case of 

use foamed polystyrene showed a slight improvement of strength characteristics, foamed 

polyethylene caused a slight deterioration in strength. However, these effects were very small. 

The relationship between a maximum stress and kind of fillers are shown in fig. 3.  
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Fig. 3: Maximum stress depending on the kind of fillers 

 

Fig. 4: Coefficient of thermal conductivity depending on the kind of fillers 

The coefficient of thermal conductivity of test samples was raised with the increasing share of 

filler based on recycled polyethylene. The value of the coefficient of thermal conductivity of test 

samples of lightweight concrete stored in an environment with higher relative humidity was 

ranged depending on the share of recycled plastic from 0.066 to 0.068 W/(m.K) and test samples 
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stored in the laboratory from 0.063 to 0.067 W/(m.K). The slight decrease of values of the 

coefficient of thermal conductivity of dry samples was due to a reduction in its own moisture 

samples. 

The samples of lightweight concrete modified by additive had achieved different heat-insulation 

properties, as the samples without applied additive. The test sample with 100 % polystyrene 

content reached a substantially lower value of coefficient of thermal conductivity - 0.0641 

W/(m.K), as a sample of 100 % polyethylene content - 0.0717 W/(m.K). Influence of the type of 

filler on the coefficient of thermal conductivity is shown in figure 4. 

 CONCLUSION 3

On the base of achieved results it can be concluded that the lightweight concrete based on waste 

polystyrene and polyethylene showed a relatively good performance. These properties have been 

significantly affected by percentage share of individual recycled components. 

Increasing share of polyethylene filler in the mixture caused the increase of bulk density also 

coefficient of thermal conductivity and decrease of strength characteristics of samples of 

lightweight concrete. The bulk density of test samples was ranged from 260 to 310 kg/m
3
. The 

coefficient of thermal conductivity of samples stored in an environment with higher relative 

humidity achieved values from 0.066 to 0.068 W/(m.K) and samples stored in the laboratory 

from 0.063 to 0.067 W/(m.K). Values of maximum stress were ranged from 0.22 to 0.29 MPa.  

The surface tension reducing additive - SILWET L 77 used at 100 % dose of polystyrene and 

polyethylene had a different impact on the strength properties and thermo-physical properties of 

the test samples. The bulk density at the dose of polystyrene increased from 260 to 270 kg/m
3
 and 

at a dose of polyethylene from 300 to 310 kg/m
3
. Using an additive in a dose of 100 % of 

polystyrene resulted in the lowest value of the coefficient of thermal conductivity - 0.0641 

W/(m.K) along with the highest compressive strength value respectively stress at 10 % 

deformation - 0.31 MPa. The additive had at a dose of polyethylene an opposite effect than at a 

dose of polystyrene: the highest thermal conductivity coefficient - 0.0717 W/(m.K) and the 

lowest strength - 0.22 MPa. It can be concluded that the differences in the properties of 

lightweight concrete of different combinations of fillers used are very small.   

The results of experiment show a good possibility of replacing polystyrene by recycled 

polyethylene in the production of lightweight concrete, which utilizes relatively easily accessible, 

excess recyclables. 
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Abstract 

The paper presents the results of experimental work dealing with the possibility of using recycled 

foam polystyrene and polypropylene as filler into the lightweight concrete. The aim of research 

was to determine the influence of percentage share of filler components on the physical-

mechanical properties of lightweight concrete based on recycled plastics. The achieved results 

confirmed the possibility of a gradual replacement of polystyrene for recycled polypropylene in 

the production of lightweight concrete. 

Key words: polystyrene, polypropylene, waste, lightweight concrete 

 INTRODUCTION 1

Lightweight concrete has relatively wide application in construction practice. Compared with the 

normal weight concrete is characterized by low density (200 – 2 000 kg/m
3
) and good heat-

insulating properties. Its main disadvantage is a lower compressive strength, higher water 

absorption, shrinkage and creeping. It may be lightened directly by cavities or pores in the 

concrete structure (using a gas-making or foaming additives), indirectly by using the lightweight 

porous aggregates or as a combination of both methods of lightening. Filler for indirect lightened 

heat-insulating lightweight concrete is the most common crushed or granulated polystyrene, 

expanded volcanic glass, for example perlite, expanding vermiculite etc. (Václavík a Daxner 

2010). 

Plastics have become since the early 20
th

 century the most commonly used materials in the world, 

which have been applied in every area of modern-day life. The many advantages of plastics, such 

as e.g. durability, low weight and low production costs, it is worth a serious question - how to 

properly dispose of the plastics at the end of their life? Many world areas solve the problem of 

increasing amounts of municipal solid and industrial waste, which has a significant impact on the 

economy and the environment. 
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The building material production has significant potential to replace traditional raw materials by 

secondary raw materials - waste materials. In civil engineering, secondary raw materials are 

mainly used in the production of composite materials such as concrete and mortar, and as fillers 

(fly ash and ash from power plants and heating plants, ash and slag from the incineration of 

municipal waste, blast furnace and steel slag, waste molding sand from foundries, wastes wood 

processing, waste from the production of artificial stone and aggregates, waste from the 

extraction and treatment of mineral resources and coal waste from the recycling of building 

materials and building structures, waste paper, pulp, plastics etc.) or as adhesives and additives 

(ground blast furnace slag, fly ash, gypsum from flue gas desulphurization and waste from 

chemical production, dust from cement and lime works, microsilica etc. (TZBportal 2011). 

Its application is also so called agro - waste as e.g. ash from sugar cane, wheat straw and rice and 

so on. Recently, considerable attention is paid to the use of recycled waste plastics (e.g. recycled 

polystyrene, polyurethane foam, PET bottles, waste electrical and electronic equipment, PVC 

pipes, etc.). 

Polystyrene concrete is a homogeneous mixture of polystyrene granules with cement grout 

suitable for all horizontal structures as filling, heat-insulating lightweight material with a 

compressive strength from 0.3 to 1.8 MPa. Its main advantages include low density           (200 - 

900 kg/m
3
), excellent heat-insulating properties (from about 0.057 to 0.235 W/m.K); fire 

resistance (from 700 kg/m
3
, nonflammable). It is environmentally friendly and hygienically safe. 

Polystyrene major disadvantage is the limited availability and relatively high price of polystyrene 

granules. Therefore, it is increasingly used recycled polystyrene produced by the processing of 

construction waste (insulation material) and industrial packaging (electronics, electrical and white 

goods) (Ekostyren 2014). 

Nowadays, it is looking for an alternative to polystyrene filler in the form of other useful plastic 

waste, with a view to achieving the same or better properties, which characterize the polystyrene 

concrete. 

The paper shows the results of experiments which aimed to verify the possibility to replace foam 

polystyrene by other types of foam plastics. It was further verified the impact of varying 

percentages replacement of polystyrene for strength properties and thermo-physical properties of 

lightweight concrete. In the experiment verified the impact of a selected surfactant additive.  

 MATERIALS AND METHODS 2

2.1 Materials 

Experimental research was based on the use of crushed recycled waste plastics (polystyrene and 

polypropylene) graded to 4/8 mm fraction, produced by PRIMA-FO Inc. (fig. 1 a, b). Lightweight 

concrete have been produced with the use of single filler or as a combination of two materials in 

a ratio of 1:3, 1:1 and 3:1. 
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The main binder used in mixtures was Portland slag cement STN EN 197-1 CEM II / BS 32.5 R 

by Cemmac, Inc. Horné Srnie. The declared characteristics of this cement are: compressive 

strength after 2 days 14.5 – 19.0 MPa, after 28 days 41.7 – 47.3 MPa, start of binding 180 – 250 

min, volume stability acc. to Le Chatelier 0 – 1.5 mm, content of additives 30 – 3 % (Cemmac 

2015). The dose of cement was constant in all mixture - 175 kg/m
3
. 

As mixing water was used drinking water from public water supply network. The amount of 

water is constant for each mixture (W/C = 0.5). 

 

Fig. 1: a) waste polystyrene, fraction 4/8 mm; b) waste polypropylene, fraction 4/8 mm; c) test 

sample of lightweight concrete (PZ: 100 % polypropylene filler + additive in an amount 

of 2 % of the water volume) 

The selected mixtures were modified by surface tension reducing additive - SILWET L 77 at a 

dose of 2% of the water volume. 

2.2 Mixture proportioning 

The dosage of components of mixture was based on a weight (cement) and a volume (recycled 

plastics, mixing water and additive). After thorough mixing water with cement was carefully 

added recycled material in the required percentage ratio. From the homogeneous mixture tamping 

by manual compaction, were produced cube samples with edge 100 mm   (fig. 1 c). Samples were 

curing for 48 hours in moist environment. After removal the mold, were samples saved for 28 

days in an environment with higher relative humidity (φ ≥ 95 %). After this period the samples 

were kept in laboratory environment (temperature ca. 20 °C, relative humidity φ ca. 60 %). 

On samples were determined by 28-day compressive strength - respectively stress at 2.5; 5; 7.5 

and 10 % deformation, bulk density, thermal conductivity coefficient λ after 28 days in moist 

environment and subsequently after 14 days in laboratory environment. 

Table 1: The basic composition of mixture 

Composition 

Dose of component 

Sample identification 

P1 P2 P3 P4 P5 SZ PZ 
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Cement (kg/m
3
) 175 175 

Recycled material (%)   

 - polystyrene (PS) 100 75 50 25 - 100 - 

 - polypropylene (PP) - 25 50 75 100 - 100 

Water (l) 0.7 0.7 

Water to cement ratio W/C 0.5 0.5 

Additive (ml) - 0.14 

 

2.3 Achieved results 

The basic physical and thermo-physical properties of lightweight concrete are shown in table 2. 

Bulk density of lightweight concrete sample was ranged from 260 to 330 kg/m
3
. It grew with 

increasing share of recycled polypropylene. The highest value of bulk density of the samples was 

achieved with a ratio of the filler of 1:1, namely 330 kg/m
3
.  

The surface tension reducing additive caused more thoroughly coating the grains of recycled 

material by cement paste and resulted in an increase bulk density of sample with a filler of 100 % 

polystyrene from 260 to 270 kg/m
3
 and from 320 to 350 kg/m

3 
in sample of 100 % polypropylene 

content. 

The strength characteristics of the test samples were dependent on the percentage share of 

recycled components. Development of compressive strength respectively stress depending of 

deformation of individual types of lightweight concrete was almost constant (fig. 2). The sample 

with a filler of 100 % polystyrene (sample P1) had a different behavior where the value of stress 

gradually grew with increasing deformation.  

Table 2: The basic physical-mechanical properties of lightweight concrete 
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Compressive strength, 

Stress (MPa) 

Age of sample: 28 days 

Age of sample 

(day) 

Age of sample 

(day) 
Deformation (%) 

28 42 28 42 2.5 5 7.5 10 

0.5 

P1 

175 

100 PS 260 260 0.066 0.063 0.22 0.26 0.28 0.29 

P2 
75 PS+25 PP 

(3:1) 
310 310 0.069 0.067 0.25 0.26 0.26 0.25 

P3 
50 PS+50 PP 

(1:1) 
330 330 0.069 0.066 0.19 0.20 0.20 0.21 

P4 
25 PS+75 PP 

(1:3) 
330 320 0.069 0.067 0.15 0.16 0.17 0.17 
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P5 100 PP 320 320 0.070 0.067 0.16 0.16 0.16 0.17 

SZ
2 100 PS 270 260 0.0641 0.0627 0.20 0.27 0.29 0.31 

PZ
2 100 PP 350 340 0.0767 0.0748 0.14 0.15 0.15 0.15 

 

The strength characteristics respectively the values of stress at given deformation were decreased 

with increasing share of polypropylene filler. At the highest dose of polystyrene (sample P1) the 

maximum value of stress reached 0.29 MPa and at the highest dose of polypropylene (sample P5) 

– 0.17 MPa.  

 

Fig. 2: Development of the stress depending on the type of deformation and kind of fillers 

 

The application of surfactant additives led to different results for different fillers. In the case of 

use foamed polystyrene showed a slight improvement of strength characteristics, foamed 

polypropylene caused a slight deterioration in strength. However, these effects were very small. 

The relationship between a maximum stress and kind of fillers are shown in fig. 3.  
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Fig. 3: Maximum stress depending on the kind of fillers 

 

Fig. 4: Coefficient of thermal conductivity depending on the kind of fillers 

The coefficient of thermal conductivity of test samples was raised with the increasing share of 

filler based on recycled polypropylene. The value of the coefficient of thermal conductivity of 

test samples of lightweight concrete stored in an environment with higher relative humidity was 

ranged depending on the share of recycled plastic from 0.066 to 0.070 W/(m.K) and test samples 
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stored in the laboratory from 0.063 to 0.067 W/(m.K). The slight decrease of values of the 

coefficient of thermal conductivity of dry samples was due to a reduction in its own moisture 

samples. 

The samples of lightweight concrete modified by additive had achieved different heat-insulation 

properties, as the samples without applied additive. The test sample with 100 % polystyrene 

content reached a substantially lower value of coefficient of thermal conductivity - 0.0641 

W/(m.K), as a sample of 100 % polypropylene content - 0.0767 W/(m.K). Influence of the type 

of filler on the coefficient of thermal conductivity is shown in the figure 4. 

 CONCLUSION 3

On the base of achieved results it can be concluded that the lightweight concrete based on waste 

polystyrene and polypropylene showed a relatively good performance. These properties have 

been significantly affected by percentage share of individual recycled components. 

Increasing share of polypropylene filler in the mixture caused the increase of bulk density also 

coefficient of thermal conductivity and decrease of strength characteristics of samples of 

lightweight concrete. The bulk density of test samples was ranged from 260 to 330 kg/m
3
. The 

coefficient of thermal conductivity of samples stored in an environment with higher relative 

humidity achieved values from 0.066 to 0.070 W/(m.K) and samples stored in the laboratory 

from 0.063 to 0.067 W/(m.K). Values of maximum stress were ranged from 0.17 to 0.29 MPa.  

The surface tension reducing additive - SILWET L 77 used at 100 % dose of polystyrene and 

polypropylene had a different impact on the strength properties and thermo-physical properties of 

the test samples. The bulk density at the dose of polystyrene increased from 260 to 270 kg/m
3
 and 

at a dose of polypropylene from 320 to 350 kg/m
3
. Using an additive in a dose of 100 % of 

polystyrene resulted in the lowest value of the coefficient of thermal conductivity - 0.0641 

W/(m.K) along with the highest compressive strength value respectively stress at 10 % 

deformation - 0.31 MPa. The additive had at a dose of polypropylene an opposite effect than at a 

dose of polystyrene: the highest thermal conductivity coefficient - 0.0767 W/(m.K) and the 

lowest strength - 0.15 MPa. It can be concluded that the differences in the properties of 

lightweight concrete of different combinations of fillers used are very small.   

The results of experiment show a good possibility of replacing polystyrene by recycled 

polypropylene in the production of lightweight concrete, which utilizes relatively easily 

accessible, excess recyclables.  
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Abstract 

The paper is focused on monitoring of dependencies of different composition concretes  

on elastic modulus values. To obtain a summary of elastic modulus development  

in dependence of concrete composition design variability was the objective of the experiment. 

Essential part of this work was initiated as a reaction to building practice when questions  

of elastic moduli arose at the same time and which mostly did not obtain the required  

and expected values from concrete constructions. 

Klíčová slova: Složení betonu, deformace, pevnost v tlaku, modul pružnosti, EN 1992-1-1 

 ÚVOD 1

Problematika modulu pružnosti se stále rozvíjí se zvyšujícím se zájmem o toto téma. Z pohledu 

navrhování konstrukcí je modul pružností základní charakteristikou zásadně ovlivňující statické 

chování betonových konstrukcí.  

Z dostupných poznatků již není možné spoléhat na automatické určování modulů pružnosti  

na základě pevnostní třídy betonu. Většina národních norem vztahuje modul pružnosti betonu 

k pevnosti v tlaku. V odborné literatuře je publikováno několik empirických vztahů, které 

vyjadřují právě závislost mezi pevností v tlaku a modulem pružnosti betonu [1,2]. Hodnota 

statického modulu pružnosti do jisté míry závisí na tom, jak je definována normou  

EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla  

pro pozemní stavby [3,4,5]. Avšak vyvstává zde otázka, zda je relevantní využívat pevnost 

v tlaku pro odhad modulu pružnosti, obzvláště při navrhování konstrukcí, kde velmi záleží  

na výsledném průhybu a je nutné kalkulovat s tím, že výsledná reálná hodnota modulu pružnosti 

se může velmi lišit od uváděných směrných hodnot při dodržení třídy betonu stanovené na 

základě pevnosti v tlaku [3]. A to právě i za předpokladu, že existuje velká variabilita hodnot 

statického modulu pružnosti v rámci jedné pevnostní třídy betonu [6]. 

Norma EN 1992-1-1 udává přibližné hodnoty směrného modulu a v kapitole 3, uvádí k modulu 

pružnosti následující [3,5]:  
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Pružné deformace betonu závisí ve velké míře na jeho složení, především na kamenivu. Norma 

uvádí hodnoty modulu pružnosti, považované jako hodnoty směrné pro obecná použití. Nicméně 

pokud je konstrukce citlivá na odchylky od těchto obecných hodnot, mají  

se hodnoty stanovit přesněji. 

Modul pružnosti závisí na modulu pružnosti jeho složek.  

Hodnoty modulu pružnosti uvedené v normě EN 1992-1-1 jsou vidět v následující tabulce 1.  

 Modul pružnosti pro jednotlivé pevnostní třídy dle EN 1992-1-1 [5] Tabulka č.1:

Pevnostní třída Modul pružnosti [MPa] 

C 12/15 27 000 

C 16/20 29 000 

C 20/25 30 000 

C 25/30 31 000 

C 30/37 33 000 

C 35/45 34 000 

C 40/50 35 000 

C 45/55 36 000 

C 50/60 37 000 

C 55/67 38 000 

C 60/75 39 000 

C 70/85 41 000 

C 80/95 42 000 

C 90/105 44 000 

 

V případě větších rozdílů ve složení, v použitém kamenivu, druhu a dávce cementu, v použitých 

přísadách minerálních příměsí může být tato závislost podstatně odlišná [1].  

Ve skutečnosti rovnice nebo rovnice, které jsou jí podobné, mají spíše orientační charakter. 

Berou totiž v potaz pouze závislost modulu pružnosti na pevnosti v tlaku (tedy na vodním 

součiniteli, způsobu a době ošetřování a na třídě cementu). Ovšem modul pružnosti závisí také na 

dávce kameniva (modul pružnosti cca 70–90 kN/mm
2
) a přetvárnější složky cementové pasty 

(modul pružnosti cca 20–30 N/mm
2
) [7].  

Z pohledu projektantů staveb není doposud denní praxí uvádět požadovanou hodnotu modulu 

pružnosti ve specifikaci betonu. Tomuto trendu napomáhá zejména norma EN 206 [8], jelikož 

neudává žádné požadavky. Avšak pokud projektant nebo investor požaduje, je modul pružnosti 

většinou hodnotou určenou právě pouze na základě pevnostní třídy betonu. Nicméně, jak stavební 

praxe dokazuje, jedná se o zcela nevhodný způsob, který nebere v potaz velkou variabilitu 

vyráběných betonů.  
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 EXPERIMENT  2

Tato část příspěvku uvádí souhrn experimentálních výsledků, které byly získány při stanovení 

pevnosti v tlaku a modulu pružnosti posuzovaných betonů, ukázka s měření je zobrazena  

na obrázku 1. Hlavním cílem bylo především zhodnocení reálných výsledků modulů pružnosti 

v tlaku Ec.  

 

 Schéma a praktická ukázka měření statického modulu pružnosti v tlaku Obr. č.1:

Tabulka 2 uvádí souhrn výsledků naměřených statických modulů pružnosti Ec k jednotlivým 

pevnostem v tlaku fc,cube. Uvedeny jsou průměrné hodnoty ze tří, výjimečně dvou měření každé 

veličiny ve stáří betonu 28 dní. 

 Souhrn naměřených pevností v tlaku a modulů pružnosti ve stáří 28 dní [9] Tabulka č.2:

Pevnost v tlaku  

[MPa] 

Statický modul 

pružnosti [GPa] 

Pevnost v tlaku 

[MPa] 

Statický modul 

pružnosti [GPa] 

64,1 31,5 64,0 41,0 

54,8 33,5 64,6 41,5 

55,4 35,0 51,6 35,5 

64,0 35,0 53,8 34,5 

34,1 25,0 57,3 37,5 

46,1 28,5 62,6 39,0 

57,2 34,5 69,1 39,0 

68,4 33,0 75,5 40,5 

44,7 28,5 44,4 33,0 

51,2 30,0 42,1 32,0 

51,7 31,5 41,8 32,0 
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64,2 34,5 46,0 31,0 

83,8 34,5 40,5 26,0 

64,1 32,0 38,7 26,0 

71,8 33,5 45,8 28,5 

61,2 43,0 49,6 29,5 

40,9 28,0 54,1 33,0 

36,6 26,5 54,9 32,5 

42,2 30,0 52,6 31,0 

38,1 29,5 56,9 33,0 

51,8 31,5 51,7 31,0 

41,0 27,0 51,3 32,5 

49,0 30,5 49,0 31,0 

50,8 33,0 38,4 28,0 

 

Stanovený modul pružnosti zaznamenal značných rozdílů v závislosti na pevnosti v tlaku. 

Dosaženo bylo nejnižší průměrné hodnoty modulu pružnosti 26,0 GPa a naopak maximální 

hodnoty 43,0 GPa. Rozdílnost modulů pružnosti je dobře patrná např. u pevnosti betonu v tlaku 

pohybující se na hranici 64,0 MPa. Stanovené statické moduly pružnosti  

se pohybovaly na hranici této pevnosti v hodnotách 31,5 GPa, 35,0 GPa, 34,5 GPa, 32,0 GPa, 

41,0 GPa, 41,5 GPa. Z toho vyplývá jasná závislost, kdy složení betonů nemusí do značné míry 

ovlivnit pouze pevnost, ale naopak může podstatně ovlivnit modul pružnosti betonu.  

 ZÁVĚR 3

Cílem tohoto experimentu bylo primárně získat přehled výsledků dosažených modulů pružnosti v 

závislosti na rozdílných návrzích složení betonů. Práce byla, mimo uvedené, zaměřena na návrh 

možných doporučení, která by eliminovala současný stav složitějšího získání požadovaného 

modulu pružnosti betonových konstrukcí. Tento soubor experimentálních výsledků z velké části 

potvrzuje stávající praxi a rozšiřuje tak podvědomí o problematice modulů pružnosti betonu.  

Přestože je většina charakteristických vlastností ztvrdlého betonu požadována ve stáří 28 dní, 

může být doplňujícím požadavkem na betonu znalost těchto parametrů v raném nebo naopak 

dlouhodobém stáří betonu. Výsledky ve stáří  28 dnů většinou deklarují dosažení okolo 90 % 

finálních hodnot. Avšak zejména v případě použití minerálních příměsí nelze očekávat stejný 

trend. Pevnostní vlastnosti se v 28 dnech pohybují okolo 75 % a obecně je známo, že tyto betony 

dosahují finálních hodnot až ve stáří betonu 90 dní. 

Stávající norma EN 206 [8] uvádí specifikaci, vlastnosti, výrobu a shodu betonu, ale nenařizuje 

specifikovat hodnotu modulu pružnosti v základních ani doplňujících požadavcích specifikace 

betonu. Mnoho různých faktorů vstupuje do procesu výroby betonu, které právě modul pružnosti 

více či méně ovlivňují a byly uvedeny v předchozích částech práce. Jednou možností řešení je 
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přehodnocení stávajících závislostí uvedených v EN 1992-1-1 Eurokód 2 [5], které by 

reflektovaly současné stále více využívané vstupní suroviny jako směsné cementy, minerální 

příměsi a vysoce účinné plastifikační přísady pro výrobu betonu. 
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Abstract 

One of the materials having a high potential for re-use as a replacement for natural aggregate is 

brick from demolished buildings. Recycling brick rubble as concrete aggregates (recycled 

aggregates) could be an environmentally friendly way. As for concrete production, the absorption 

capacity is one of the most significant properties which distinguish recycled aggregate from 

raw/natural aggregates, and it can have an influence both on fresh and hardened concrete 

properties due to the presence of the porous mortar. This paper presents the basic research of 

specific surface treatments of RBA and their influence on frost resistance of concretes prepared 

using that aggregates, while the tests were performed in 28 days and 1 year of curing. Results are 

analyzed in the context of the most important technological parameter that influences the quality 

of the concrete - effective w/c ratio. The relation between water absorption of RBA, the effective 

amount of water, and frost resistance was confirmed: at a constant amount of mixing water, 

decline in water absorption of the RBA led to higher w/c ratio, and worse frost resistance. The 

frost resistance of concretes with treated RBA cured 28 days is acceptable. After 1 year of curing, 

the frost resistance of concretes with treated RBA begins to decline more. 

Klíčová slova: surface treatment, RBA, concrete, frost resistance 

 INTRODUCTION 1

Recycling or re-using of concrete, bricks and masonry rubble as concrete aggregates could be an 

environmentally friendly way of eliminating it from the waste stream. The composition of these 

aggregates can vary substantially and consequently their properties have a significant influence 

on the properties of the concrete. The physical and mechanical properties of concrete made of 

recycled aggregates, were found to suffer compared to natural aggregate concrete. The main 

problems of recycled aggregates can be summarized as: higher porosity, and hence higher water 

absorption, lower mechanical strengths, and the tendency for the impurities to stick to the surface, 

creating bad bonds between cement paste and aggregate when new concrete is produced. So, the 

reuse of recycled aggregates is still limited [1-3].  

The density and absorption capacity of recycled aggregates (RA) are affected by the nature of 

aggregate itself (concrete, brick ...) and also by adhered mortar. The absorption capacity is one of 
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the most significant properties which distinguish recycled aggregate from raw/natural aggregates, 

and it can have an influence both on fresh and hardened concrete properties due to the presence 

of the porous mortar.  

In the literature, a number of RA treatments have been recently proposed to enhance the quality 

of RA through cleaning - reduction of the mortar present in RCA as well as in RBA. In these 

treatments, mechanical (mechanical grinding process), thermal (microwave or conventional 

heating) and chemical treatments (pre-soaking or cycle soaking) are usually used to remove the 

attached mortar.  

Also some of chemical treatments without removing the mortar are available, although they are 

more focused on the improvement of the RCA [4-6]. Here, the polymer treatments appear to be 

an appropriate treatment on RCA. Those works were aimed mainly on the reduction of water 

absorption capacity and results show the positive effect. In addition to reducing water absorption, 

this treatment can help fix and strengthen the mortar on the surface of grains. 

This paper presents the basic research of specific surface treatments of RBA and their influence 

on frost resistance of concretes prepared using that aggregates, while the tests were performed in 

28 days and 1 year of curing. Results are analyzed in the context of the most important 

technological parameter that influences the quality of the concrete-effective w/c ratio. 

 MATERIALS AND METHODS 2

2.1 Recycled Brick Aggregate Treatments 

For the experiment, bricks from a 60-year-old demolished building were used as the input 

material. 4/8 fraction of the RBA was prepared first by cleaning of mortar and then by crushing 

and sorting. The total water absorption capacity (WAtot) was found to be 25.3%. 

The RBA was treated to decrease the water absorption capacity by using the impregnation 

approach. For the sake of simplicity, impregnation was done under standard conditions, i.e., 

immersion into the impregnator for 24 h at the ambient temperature of 20 °C. The RBAs were 

then dried in the laboratory oven by two different methods at 20 and at 90 °C, respectively. The 

first method of drying was intended as the most simple and energy efficient one, via simulation of 

air-drying under ambient conditions. Drying at 90 °C was intended as a way to retain the dry 

matter of the impregnator along with the minimum portion of water inside the pore system of 

RBA, i.e., simulation of natural moisture of aggregates in real conditions. The treatment methods 

are shown in Table 1. Here, 1–3 are the impregnator types while 20 and 90 depict the treatment 

temperatures. 

Table 1: Designation and description treatment methods of RBA 

Sample of RBA Treatment Method 

RBA 0 Control sample with no any treatment 
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RBA 1–20 
Impregnator: Sodium water glass  

Drying: 20 °C 

RBA 1–90 
Impregnator: Sodium water glass  

Drying: 90 °C 

RBA 2–20 
Impregnator: sodium water glass and water, proportion 1:1  

Drying: 20 °C 

RBA 2–90 
Impregnator: sodium water glass and water, proportion 1:1  

Drying: 90 °C 

RBA 3–20 
Impregnator: hydrophobic emulsion of silanes and siloxanes  

Drying: 20 °C 

RBA 3–90 
Impregnator: hydrophobic emulsion of silanes and siloxanes  

Drying: 90 °C 

 

2.2 Concrete Mixtures with RBAs 

Concretes using 4/8 fraction of treated RBAs instead the NAs were mixed and tested. The 

composition is given in Table 2. 

Table 2: Composition of concrete mixtures based on treated RBA 

Component Amount for 1 m
3
 of Ready-Mixed Concrete 

Cement (kg/m
3
) 370 

Natural aggregates fraction 0/4 (kg/m
3
) 1100 

Treated RBA, fraction 4/8 (kg/m
3
) 425 

Water total (L) 210 

Polycarboxilate type of plasticizing 

admixture (%) 
1.0 

 

The experiment uses a constant amount of mixing water (Wtot) in all mixtures. This approach is 

based on the principle, that due to the different water absorption capacities of treated RBAs, 

varying amounts of water remains in the cement paste (effective water Wef), resulting in the 

varying properties of hardened concrete. In that manner, the effective w/c ratio (Wef/C) is 

different for individual mixtures, see Table 3. Here, the evaluation and discussion of results 

should be led in “negative” sense, means the best treatment causes the highest w/c ratio, thus the 

worst properties of hardened concrete. On the other hand, it gives the best potential for further 

optimization of the water amount and enhancement of concrete properties. 

To identify the effective amount of water, the total amount is reduced by the amount to be 

absorbed by the RBA during the mixing of concrete. The first 10 min are critical for this process. 

Therefore, as a technological parameter, the short-term water absorption capacity in 10 min 

(WA10) was measured after the treatment process and the effective w/c ratio was expressed for 

each mixture. The effective w/c ratio was calculated by using Equation (1): 
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𝑊𝑒𝑓

𝐶
=

𝑊𝑡𝑜𝑡−0.01x𝑊𝐴10 𝑥 𝑚𝑅𝐵𝐴

𝑚𝑐
 (1) 

where Wtot is the total amount of mixing water (L), WA10 is the water absorption capacity (%) in 

10 min, mRBA is mass of RBA (kg), and mc is mass of cement (kg). 

The WA10 values of RBA and the corresponding effective w/c ratio Wef/C of concrete mixtures 

based on treated RBA (CRBA) are given in Table 3. Values up to 0.53 are standard for concretes 

made in accordance with [7]. 

During the mixing, consistency of concretes was also measured and evaluated. A direct 

dependence between the absorption capacity of RBA and consistency was observed. Results are 

presented and discussed in [8]. 

Table 3: Results of short-term water absorption capacity of treated RBA (WA10) and 

corresponding effective w/c ratio (Wef/C) of concrete mixtures based on treated recycled 

brick aggregate (CRBA). 

Samples of RBA WA10 (%) 
Samples of Corresponding 

Concrete Mixture 
Wef/C 

RBA 0 18.0 CRBA 0 0.36 

RBA 1–20 3.3 CRBA 1–20 0.53 

RBA 1–90 5.6 CRBA 1–90 0.50 

RBA 2–20 12.8 CRBA 2–20 0.42 

RBA 2–90 13.2 CRBA 2–90 0.42 

RBA 3–20 9.9 CRBA 3–20 0.45 

RBA 3–90 13.8 CRBA 3–90 0.41 

 

For complex testing of those recipes, samples with appropriate shapes and dimensions were 

prepared and cured under standard condition. Set of properties was tested, including density, 

flexural strength, compressive strength, water absorption capacity, capillarity and depth of water 

penetration under pressure. Results after 28 days of curing are discussed in [9]. 

2.3 Frost Resistance 

Testing under [10] (Testing hardened concrete. Freeze-thaw resistance. Scaling) was performed 

in this experiment. It involves three possible methods, of which the cube test was selected. Cubic 

samples with a size of 100mm×100 mm×100 mm are used in this test. Test cubes, which are 

completely immersed in deionized water, are stressed by repeated freeze-thaw cycles. Freeze-

thaw resistance is evaluated by determining the percentage mass loss of the test cubes after a 

specific number of cycles. In our test, 25 cycles were applied and evaluated also in terms of 

increase/decrease of initial strength before testing, while samples were tested after 28 days and 1 

year of curing. 
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 RESULTS AND DISCUSSION 3

Results of short-term water absorption capacity of treated RBA (WA10) and corresponding 

effective w/c ratio (Wef/C) of concrete mixtures based on treated recycled brick aggregate 

(CRBA) are given in Table 3. Table 4 contents results of compressive strength of samples before 

and after freezing-thawing cycles for both groups of concretes – cured 28 days and 1 year. In 

Table 5, summary of indicators of frost resistance (mass loss and increase/decrease in 

compressive strength) ordered by an increasing Wef/C is given. Here also overall ranking of 

tested mixtures is calculated using simple method of ordinal scale, while four values of indicators 

were involved. 

All treatments of RBA cause the decrease in the water absorption capacity, comparing RBA0. 

The best treatment with regards to decreasing the absorption is 1–20 (treatment by impregnation 

using pure sodium water glass and drying at 20 °C). The outcome is the highest Wef/C and the 

worst frost resistance among all the tested samples, as expected. So, this treatment gives the best 

potential for decrease in the water amount and enhancement of concrete properties. 

The worst treatment of the recycled material in terms of decreasing the absorption is 3–90 

(impregnation by silanes/siloxanes emulsion and drying at 90 °C). The outcome is the lowest 

Wef/C and the best frost resistance among all the tested samples. 

The percentage mass loss of the test cubes after 25 cycles is negligible; it range from 0.03% to 

0.8% in the case of 28 days testing, and from 0.02% to 0.34% in the case of 1 year testing. 

Table 4: Compressive strength of samples before and after freezing-thawing cycles 

 

Concrete 

mixtures 

Results after 28 days of curing Results after 1 year of curing 

Compressive 

strength before 

testing 

Compressive 

strength after 25 

cycles 

Compressive 

strength before 

testing 

Compressive 

strength after 25 

cycles 

MPa MPa MPa MPa 

CRBA 0 45.3 46.1 60.5 69.8 

CRBA 1–20 32.7 31.3 42.3 37.7 

CRBA 1–90 33.8 35.9 39.4 43.6 

CRBA 2–20 31.4 41.5 48.6 48.4 

CRBA 2–90 41.4 42.4 50.0 44.5 

CRBA 3–20 23.0 22.8 30.1 18.6 

CRBA 3–90 37.8 41.4 44.0 42.1 
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Table 5: Summary of indicators of frost resistance ordered by an increasing Wef/C 

 

Concrete 

mixtures 

 

 

Wef/C 

Results after 28 days of 

curing 

Results after 1 year of 

curing 

 

Overal 

ranking Increase/ 

decrease 

in 

compressi

ve 

strength 

Mass loss 

 

Increase/ 

decrease 

in 

compressi

ve 

strength 

Mass loss 

 

- % % % % - 

CRBA 0 0.36 + 1.7 0.10 +15.4 0.03 1 

CRBA 3–90 0.41   + 8.7 0.05 -4.3 0.02 2-3 

CRBA 2–20 0.42 + 24.3 0.09 -0.4 0.03 2-3 

CRBA 2–90 0.42   + 2.3 0.03 -11.0 0.03 5 

CRBA 3–20 0.45 - 0.9 0.80 -38.2 0.34 6 

CRBA 1–90 0.50 + 5.8 0.10 +10.7 0.03 4 

CRBA 1–20 0.53 - 4.5 0.10 -10.9 0.04 7 

 

According to overall order of frost resistance indicators expressed by ranking, certain dependence 

on the Wef/C can be observed, excepting only CRBA 1-90. It corresponds with methodology of 

experiment. With decreasing water absorption of RBA and increasing effective amount of water 

in the concrete, the final frost resistance of concrete decrease (get worse). Higher values of 

absorption of the RA and relative decrease in w/c ratio lead to better frost resistance. 

Generally the frost resistance of concretes with treated RBA is acceptable; among the samples 

cured 28 days, the highest decrease in compressive strength after 25 cycles is 4.5%.  In the case 

of samples cured 1 year, the frost resistance of concretes started decline greater while the biggest 

decrease is 38.2%. Looking only on the tendency in compressive strength, the best frost 

resistance show sample CRBA 1-90 (treatment by impregnation using pure sodium water glass 

and drying at 90 °C). 
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 CONCLUSIONS 4

The results can be summarized as follows: 

 The relation between water absorption of RBA, the effective amount of water, and frost 

resistance was confirmed: at a constant amount of mixing water, decline in water 

absorption of the RBA led to higher w/c ratio, and worse frost resistance 

 Out of all the tested surface treatments of the RBA, treatment by sodium water glass is the 

most effective in decreasing absorption. Therefore, it has the best potential for adjusting 

the mixing water and reduction of the w/c ratio, thus improving the quality of the concrete 

 The frost resistance of concretes with treated RBA cured 28 days is acceptable 

 After 1 year of curing, the frost resistance of concretes with treated RBA begins to decline 

more. 
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Abstract 

One of key aspects of cement production is grinding process. Conventionally, cement is grinded 

in three chamber ball mill. This method is time and energy consuming. This paper deals with the 

possibility of usage of alternative grinding method, specifically using high speed pin mill in other 

to reduce time and energy consumption. Results show that because of reduced time of grinding 

needed to achieve comparable specific surface area, reduction of needed energy occurs. Also, the 

effect of mechano-chemical activation caused by this type of mill has lightly positive effect on 

the final properties. However, greatest benefit is the reduction of energy needed for grinding 

while maintaining the properties of the resulting cement. 

Klíčová slova: ball mill, high speed pin mill, portland cement 

 ÚVOD 1

Výrobe cementu predchádza výroba slinku v rotačnej peci. Slinok je vychladený a pred 

uskladnením v krytých halách sa drví na veľkosť častíc s veľkosťou 5 až 10 mm. Drvenie 

prebieha v kužeľovom alebo odrazovom drviči. Následné odležanie trvá niekoľko týždňov. 

Slinok je potom dopravený do mlynice spoločne so sadrovcom a inými prísadami, kde sa 

spoločne melú na požadovanú jemnosť. Mletie slinku prebieha väčšinou v trojkomorovom 

guľovom mlyne. Pri tomto spôsobe mletia je dôležité správne plnenie mlynu vhodným pomerom 

mlecích telies a suroviny [1, 2]. 

Mletie je energeticky náročný proces. Na jednu tonu cementu sa spotrebuje 20 až 30 kWh. 

Potreba energie je z časti redukovaná použitím aktivátorov mletia. Tieto látky dokážu redukovať 

potrebnú energiu až o 35 %. Na mletie slinku so sadrovcom sa spotrebuje približne 1 % energie,  

zvyšok sa premení na teplo. Dochádza k výraznému ohrevu materiálu až na 180°C. Pri tejto 

teplote už dochádza k dehydratácií sadrovca [1]. Surovina je chladená prúdom vzduchu, ktorý 

odvádza aj vzniknutú paru. Najvhodnejšia veľkosť častíc je v rozmedzí 5 až 35 mikrónov. 

Spotreba energie rastie s rastúcou jemnosťou mletia. Toto je spôsobené vzrastajúcim odporom 

meliva pri pokračujúcom rozpojovaní častíc [3, 4].  
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Mechanochemická aktivácia, ku ktorej dochádza v istých typoch vysokorýchlostných mlynov, 

ako je napríklad kolíkový mlyn, spôsobuje zvýšenie reaktivity materiálu Dochádza k fyzikálne-

chemickým zmenám na povrchu častíc vo všetkých stavoch agregácie vplyvom mechanickej 

energie. Súčasne dochádza ku skráteniu doby mletia a zníženiu technologických stupnov [5, 6, 7]. 

Tento príspevok je venovaný posudku vhodnosti použitia tejto metódy mletia v porovnaní 

s guľovým mlynom 

 POUŽITÉ MATERIÁLY A METÓDY 2

Na výrobu portlandského cementu bol zvolený slinok z cementárne Mokrá a chemosádrovec 

z Prechezy Přerov, ktorý je charakterizovaný vysokou čistotou a bielou farbou. Za referenčnú 

vzorku bol zvolený Portlandský cement CEM I 42,5 R z cementárne Mokrá. Suroviny bol 

následne homogenizované. Po dostatočnej homogenizácií bola surovina predomletá na merný 

povrch 300 m
2·kg

-1
 pomocou laboratórneho guľového mlynu BRIO OM 20. Takto upravená 

surovina bola rozdelená do dvoch šarží.  

Prvá šarža bola pomletá pomocou vysokorýchlostného kolíkového mlynu (označenie DESI) 

osadeným rotormi SR PV. Následne sa zistil merný cementu pomletého týmto spôsobom. Druhá 

šarža bola potom pomocou guľového mlynu (označenie GUĽ.M) domletá na rovnaký povrch.  

Na určenie merného povrchu bol použitý automatický prístroj PC-Blaine-Star s kapacitou mernej 

komory 7,95 cm
2
. Hustota materiálu bola určená pomocou héliového pycnometru AccuPyc 1340 

II firmy Micromeritics. Morfológia zŕn bola určená elektrónovým mikroskopom (v texte 

označenie SEM – scanning electron microscope) Tescan MIRA 3 XMU s detektorom 

sekundárnych elektrónov.  Distribúcia častíc bola merané laserovým granulometrom Malvern 

Mastersizer 2000. Ako disperzné médium bol použitý vzduch. Mineralogické zloženie 

hydratačných produktov po 7 a 28 dňoch hydratácie bolo určené röntgenovou difrakciou (v texte 

označenie XRD – X-ray difraction). Použitým zariadením bol XRD Empyrean. Na zistenie 

objemu CaO bola použitá diferenčne termická analýza (v texte DTA). Použitý bol prístroj Mettler 

Toledo TGA/DSC 1. Pevnosť v tlaku a ťahu pri ohybe po 7 a 28 dňoch hydratácie. 

 VÝSLEDKY 3

Portlandský cement CEM I 42,5 R Mokrá, ako aj ostatné použité suroviny boli podrobené 

chemickej analýze. Výsledky týchto analýz sú zhrnuté v tabuľkách 1, 2 a 3. 

 Chemické zloženie slinku Tabulka č.1:

   

Zložka CaO MgO SiO2 Al2O3 Na2O 

K2O+- 

K2 

Fe2O3 TiO2 P2O5 

Obsah [%] 64,00 1,60 23,20 4,80 0,60 2,40 0,30 0,20 
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 Chemické zloženie chemosadrovca Precheza Přerov a.s. Tabulka č.2:

Zložka CaSO4∙2H2O H2O CaSO4 Others 

Obsah [%] 84,00 11,00 2,40 2,60 

 

 Chemické zloženie cementu CEM I 42,5 R Mokrá Tabulka č.3:

 

Po dostatočnej homogenizácií bol materiál predomletý v guľovom mlyne na špecifický merný 

povrch 300 m
2·kg

-1
. Mletie trvalo 90 minút. Následne bola polovica materiálu pomletá 

v vysokorýchlostnom kolíkovom mlyne, a druhá polovica bola na rovnaký povrch pomocou 

guľového mlynu. Výsledky merného povrchu všetkých vzoriek sú uvedené v tabuľke 4. 

 Merný povrch použitých vzoriek Tabulka č.4:

Vzorka Povrch [m
2
/kg] 

REF 391 

DESI 386 

GUĽ.M 383 

 

Veľkosť a tvar častíc bol sledovaný pomocou SEM a sú zhrnuté v snímke 1a až 1c. Zväčšenie 

snímok je 600x. V zátvorke je uvedený merný povrch v m
2·kg

-1
 

   

 a) GUĽ.M (300); b) DESI (386); c) GUĽ.M (383) Obr. č.1:

Zo snímok je viditeľné, že pri domletí došlo k značnému zmenšeniu zŕn. Častice majú guľový až 

kockový tvar. Efekt oboch druhov mletí sa zdá byť zrovnatelný. 

Zložka CaO MgO SiO2 Al2O3 Na2O 

K2O+- 

K2 

Fe2O3 TiO2 Cl
-
 

Obsah [%] 1,77 1,25 55,62 26,92 2,05 6,18 2,00 0,10 
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Krivky zrnitosti stanovené laserovým granulometrom sú zobrazené v obrázkoch 2 až 4.  

 

 Granulometria REF Obr. č.2:

 

 Granulometria GUĽ.M Obr. č.3:

 

 Granulometria DESI Obr. č.4:

 

Z granulometrie je zrejmé, že oba druhy mlynov priniesli zjemnenie častíc. 

Pomocou XRD analýzy bol sledovaný hydratačný proces vzoriek po 7 a 28 dňoch hydratácie. 

Mineralógia vzoriek je zhrnutá v obrázkoch 5 a 6. Červená línia patrí vzorkám GUĽ.M a modrá 

je pre DESI. 
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 XRD po 7 dňoch hydratácie Obr. č.5:

 

 

 XRD po 28 dňoch hydratácie Obr. č.6:

Po 7 dňoch hydratácie sú peaky minerálov zhodné pre obe merané vzorky. Po 28 dňoch 

hydratácie však je možné sledovať väčšiu intenzitu peakov portlanditu pri vzorke DESI 

(červená). Toto môže indikovať zvýšenú reaktivitu cementu a mať potenciálne vplyv na 

mechanické vlastnosti. Množstvo CaO zistené DTA analýzou sú zhrnuté pre všetky vzorky 

v tabuľke 5. 
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 Obsah CaO v cemente Tabulka č.5:

Vzorka 
Množstvo CaO [%] 

7 dní 28 dní 

GUĽ.M 14,187 16,911 

DESI 16,509 17,237 

REF - 18,329 

 

Z vypočítaných hodnôt je zrejmé, že najvyšší obsah CaO po 28 dňoch hydratácie obsahovala 

referenčná  vzorka. Pokiaľ porovnávame laboratórne pripravený cement GUĽ.M a DESI, je 

mierne vyššia hodnota pre DESI. Toto môže byť spôsobené aktiváciou povrchu. Mechanické 

vlastnosti vzoriek sú zhrnuté v tabuľkách 6 a 7. 

 Vývoj pevností v ťahu pri ohybe Tabulka č.6:

Vzorka  
Rf [MPa] 

1 deň 3 deň 7 deň 28 deň 

REF 2,29 4,52 5,12 5,56 

GUĽ.M 4,23 7,00 8,03 8,13 

DESI 4,52 6,20 8,20 9,34 

 

 Vývoj pevností v tlaku Tabulka č.7:

Vzorka  
Rf [MPa] 

1 deň 3 deň 7 deň 28 deň 

REF 11,8 27,7 38,7 44,9 

GUĽ.M 14,0 26,7 36,3 45,8 

DESI 13,9 24,4 35,5 45,9 

 

Z nameraných výsledkov je zrejmé, že druh mletia nemal výrazný vplyv na pevnosti. Časová 

a energetická náročnosť jednotlivých mletí je zhrnutá v tabuľke 8. 
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 Časová a energetická náročnost mletí Tabulka č.8:

Mletie na povrch 300 m2·kg-1 

Vzorka Doba mletia [min] Spotreba energie [kWh] 

GUĽ.M (300) 90 6,00 

Dodatočné mletie na finálny merný povrch 

GUĽ.M (383) 40 2,67 

DESI (386) 5 0,42 

Kombinované hodnoty 

GUĽ.M (383) 130 8,67 

DESI (386) 95 6,42 

 

Z výsledkov je zrejmé, že časová aj energetická náročnosť je pri mletí v kolíkovom mlyne 

výrazne nižšia. 

 DISKUSIA 4

Základný materiál bol predomletý pomocou guľového mlynu. Ten bol následne rozdelený na dve 

polovice, pričom jedna bola spracovaná pomocou vysokorýchlostného kolíkového mlynu a druhá 

bola na rovnaký merný povrch domletá v guľovom mlyne. 

Referenčná vzorka CEM I 42,5 R, ako aj vzorky pomleté na dvoch rôznych mlynoch boli použité 

na prípravu skúšobných telies. Meranie granulometrie ukázalo prakticky zhodný priebeh krivky 

pre obe laboratórne pripravené vzorky. Rozdiel od komerčne dostupného cementu bol 

minimálny, dokonca bolo docieleného aj jemnejšieho mletia bez hrubých častíc. Mineralógia 

hydratovaných vzoriek po 7 dňoch bola prakticky rovnaká. Po 28 dňoch hydratácie bola 

spozorovaná zvýšená intenzita peakov portlanditu vo vzorke mletej v kolíkovom mlyne. Tento 

efekt môže byť spôsobený aktiváciou povrchu.  

Obsah CaO po 7 a 28 dňoch hydratácie určený diferenčne termickou analýzou neukazoval 

výrazné rozdiely. Spozorované boli vyššie hodnoty pre vzorku DESI. Toto môže byť zdôvodnené 

vyššou reaktivitou povrchu.  

Meranie mechanických vlastností neukázalo výrazné rozdiely medzi dvoma spôsobmi mletia. 

Najnižšie hodnoty tlakovej pevnosti mala referenčná vzorka. Toto môže byť spôsobené hrubšími 

časticami cementu. 

Najväčší rozdiel bol s mlecom čase a v spotrebovanej energií. Pri mletí na približne rovnaký 

povrch, kolíkový mlyn ukazuje výhody voči guľovému mlynu, či už z časového alebo 
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energetického hľadiska. Finálne vlastnosti cementu pritom zostávajú rovnaké, prípadne mierne 

lepšie. 

 ZÁVER 5

Jednou z možností ako znížiť energetickú náročnosť mletia je využitie vysokorýchlostného 

kolíkového mlynu, ktorý dokáže mechanicky aktivovať povrch zŕn. Jeden z dôvodov prečo sa 

tento druh mletia nepoužíva je komplikovaná konštrukcia a náročná údržba spôsobená 

opotrebením rotorov. Táto nevýhoda však môže byť zmiernená použitím moderným materiálov 

odolnejších voči abrázií. 

Výsledky vykonaných testov potvrdzujú možnosť tohto využitia a dokazujú zníženie spotreby 

energie pri zachovaní vlastností cementu. Predpokladom perspektívneho využitia tejto metódy 

mletia je pri výrobe zmesných cementov. Je však potrebné ďalšie skúmanie tohto procesu, 

kombinácie rotorov, prípadne použitie látok podporujúcich intenzitu mletia. 
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Abstract 

Within this work possibility of using four kinds of waste glass as a replacement for the 

commonly used filler, silica sand DORSILIT, to epoxy based polymer concrete (PC) is 

experimentally verified. Determination of compressive and flexural strength, chemical resistance 

and thermal resistance is examined in order to find out if PC containing waste glass as filler can 

be used for rehabilitation of concrete structures. Even based on the results of the tests it will be 

assessed whether it is possible replace DORSILIT by waste glass.  

Klíčová slova: polymerbeton, mechanické vlastnosti, chemická odolnost, tepelná odolnost  

 ÚVOD 1

Hlavní využití polymerbetonu (PC) je především v oblastech, kde svými vlastnostmi nepostačuje 

konvenční beton na bázi portlandského cementu. Mezi hlavní výhody polymerbetonu (PC) patří 

např.: vysoké mechanické pevnosti, vysoká statická i dynamická tuhost, vysoká schopnost 

tlumení rázů, odolnost proti abrasivním a agresivním mediím, chemická odolnost, konstrukční 

variabilita, rozměrová přesnost [1]. PC se dále vyznačuje výbornou přilnavostí k tradičním 

konstrukčních materiálům (ocel, beton, sklo, keramika) a taky dobrou schopností tlumit vibrace 

díky polymerní matrici. PC se v současnosti díky svým vynikajícím vlastnostem využívá 

především pro výrobu prefabrikovaných výrobků pro mostní a liniové odvodňovací systémy a 

v místech kde působí silné agresivní prostředí. Mezi další běžné využití PC na epoxidové bázi 

patří provádění estetických podlah s vysokou chemickou i mechanickou odolností a reprofilace 

poškozeného betonu, především díky minimálnímu smrštění a vynikající přilnavostí k betonu [2]. 

Křemičitý písek DORSILIT s optimálním tvarem zrna a téměř 100% obsahem SiO2 je nejčastěji 

používané plnivo do PC a taky do polymerních zálivkových a reprofilačních hmot. Nicméně, 

DORSILIT je primární surovinou, a bylo by vhodné ho nahradit vhodnými odpadními nebo 

druhotnými surovinami při zachování požadovaných výsledných vlastností PC. Jako nejvhodnější 

se zdá být pro tento účel upravené a vytříděné odpadní sklo s vysokým obsahem SiO2. Bylo 

prokázáno, že použití jemně pomletého skelného recyklátu jako plniva ve vhodně zvolené 
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polymerní matrici, zlepšuje mechanické vlastnosti polymerbetonu (PC) a zároveň snižuje náklady 

na výrobu [3].  

 IDENTIFIKACE VSTUPNÍCH SUROVIN 2

2.1 Polymerní pojivo 

Jako polymerní pojivo byla použita epoxidová pryskyřice s označením EP1. Epoxidové 

pryskyřice patří mezi jedny z nejlepších polymerních pojiv využívaných pro přípravu 

polymerbetonu (PC). Vyznačují se vysokým stupněm plnění, dobrými fyzikálně-mechanickými 

vlastnosti, trvanlivostí a chemickou odolností [4]. Při použití epoxidové pryskyřice jako pojiva do 

polymerbetonu (PC) lze využít jako plniva i různé odpadní materiály, jako např. odpady z výroby 

textilií [5]. Dále lze pomocí epoxidové pryskyřice zakomponovat do PC i různá přírodní vlákna 

vznikající jako organický odpad v zemědělství, a to např. kokosová vlákna a vlákna z cukrové 

třtiny [6]. Polymerní hmota, s označením EP1, použitá pro přípravu polymerbetonu (PC) v rámci 

našeho výzkumu je nízkoviskózní dvoukomponentní bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi 

vytvrzovaná tvrdidly (složka B) na bázi alifatických a aromatických aminů. Chemické složení 

obou složek je uvedeno v následující tabulce. 

 Chemické složení epoxidové pryskyřice EP1 Tabulka č.1:

Složka A 
(alkoxymethyl) oxiran (alkyl C12-C14) 

solventní nafta lehká aromatická 

Složka B 

benzylalkohol, benzenamin 

hydrogenovaný formaldehyd 

2,4,6-tris (dimethylaminomethyl) fenol 

4,4´-methylenbis (cyklohexylamin) 

 

2.2 Plnivo 

 Referenční plnivo 

Jako referenční plnivo byl použit běžně využívaný sušený křemičitý písek DOSRILIT označován 

jako ISG A1, o zrnitosti 0,1 – 1,5 mm, s optimálním (kulatým) tvarem zrna, přičemž zastoupení 

jednotlivých frakcí je uvedeno v Tabulce 2. Křemičitý písek o dané zrnitosti umožňuje v 

systémech s polymerními pryskyřicemi dosažení vyšší hustoty než jednotlivé frakce, čímž se 

snižuje spotřeba pryskyřice a zvyšuje se pevnost výsledného produktu. Tento písek byl dodán v 

požadované frakci a nebylo potřeba ho nijak dále upravovat na rozdíl od použitého odpadního 

skla. Daná zrnitost je v praxi využívaná především pro podlahové vrstvy tloušťky 5 mm. 
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 Zastoupení jednotlivých frakcí písku DORSILIT ISG A1 Tabulka č.2:

Frakce [mm] 1.00 – 1.50 0.63 – 1.00 0.315 – 0.63 0.1 – 0.315 0.06 – 0.1 

Množství [%] 12 27 39 20 2 

 

 Odpadní sklo 

Odpadní skla, která byla v rámci výzkumu testována: autosklo (Obr. č. 1), obalové sklo, sklo z již 

nefunkčních deskových solárních panelů QS Solar (Obr. č. 2) a vnější sklo z trubicových 

solárních panelů. Trubicové solární panely jsou složené z vnějšího světlého skla a vnitřního 

tmavého skla. V rámci výzkumu se používalo vnější světlé sklo především z estetického důvodu, 

protože použitá epoxidová pryskyřice EP1 byla bílé barvy. Vnitřní trubicové sklo bylo značně 

zamaštěné pravděpodobně v důsledku proudění teplonosné kapaliny uvnitř trubic, a proto po 

podrcení trubic bylo potřeba sklo nejprve odmastit. Odmaštění trubicového skla probíhalo v 

rozpouštědle (Perchlorethylen), přičemž doba máčení byla přibližně 48 hod. Po této době se sklo 

promylo vodou a dále bylo sušeno při teplotě 135 ºC po dobu 5 hodin. Do sušárny na stejnou 

teplotu bylo vložené i v mlýně podrcené autosklo, zbavené bezpečnostní transparentní folie, která 

by působila v polymerbetonu (PC) jako nežádoucí složka. Po vysušení byly všechny typy 

odpadního skla pomlety v kulovém mlýně a následně roztříděny pomocí sítového rozboru na 

zrnitost jakou vykazoval referenční písek DORSILIT. Již v minulosti bylo prokázáno, že odpadní 

sklo lze efektivně využít ve stavebnictví, např. jako náhrada kameniva do betonu [7]. 

 

 Autosklo 0,1 -1,5 mm Obr. č.1:

 

 QS Solar 0,1 – 1,5 mm Obr. č.2:

 EXPERIMNTÁLNÍ ČÁST 3

3.1 Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 

Stanovení objemové hmotnosti vzorků polymerbetonu (PC) lišících se různým typem plniva bylo 

provedeno dle normy ČSN EN 13892-2. Vzorky pro stanovení objemové hmotnosti, pevnosti 

v tlaku a tahu za ohybu polymerizovaly v silikonových formách. Poměr pojivo:plnivo byl u všech 

vzorků 1:3,4 a odformování bylo možné provádět po 24 hod. Zkoušení pevností probíhalo po 28 
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dnech, přičemž pevnost v tlaku byla prováděna na zlomcích trámečků po zkoušce pevnosti v tahu 

za ohybu. 

3.2 Chemická odolnost 

Stanovení chemické odolnosti polymerbetonu (PC) bylo stanovováno pouze u PC s referenčním 

plnivem, autosklem a obalovým sklem pomocí zrychlené zkoušky chemické odolnosti. Tato 

zkouška není normována, vychází podnikové zkoušky firmy zabývající se přípravou epoxidových 

pryskyřic. Při působení chemikálií na polymery může docházet ke změně fyzikálních vlastností 

jako je bobtnání nebo barevná změna, dále muže dojít k chemickému odbourávání polymerů aj. 

Veškeré změny vlastností jsou ovlivňovány druhem a koncentrací chemikálie a v neposlední řadě 

dobou působení chemikálií na povrch polymerů. Aplikace se provádí malířským štětečkem 

v silnější vrstvě na acetonem očištěná a osušená podložní sklíčka. Vzorky se nechaly 

polymerovat po dobu 7 dní na čisté podložce při teplotě 20 ± 2°C a poté se ponořily do 

uzavíratelné kyvety s příslušnou chemikálií. Celkově bylo zkoušeno deset různých chemikálií, 

přičemž některé se lišily pouze koncentrací, jako např. H2SO4, NaOH. Vzorky se kontrolovaly a 

fotografovaly po 14 a 30 dnech. Hodnocení výsledku probíhalo vizuálně a následně byly 

materiály dle reakce na chemikálii zatříděny dle námi zvoleného hodnotícího systému 

(uvedeného v následující kapitole v Tabulce č. 3). 

3.3 Tepelná odolnost 

Tato zkouška byla provedena metodou DMA (Dynamicko mechanická analýza) – analýza, kdy 

díky nucené periodické sinusové deformaci vzorku upnutého v systému čelistí je měřena síla 

potřebná k této deformaci. Z průběhu deformace a síly (následně přepočtené na deformační 

napětí) a jejich fázového posuvu je pak určen dynamický modul pružnosti a jeho složky elastický 

(Storage) a ztrátový (Loss) modul. Tyto dvě veličiny včetně tangentu zmíněného fázového 

posuvu (ztrátového činitele Tan δ) jsou pak měřeny v závislosti na teplotě. Oba moduly včetně 

fázového posuvu popisují viskoelastické chování polymeru. V teplotě skelného přechodu (Tg) se 

tyto vlastnosti razantně mění. DMA Tg se stanovuje třemi metodami: 

1) Z elastického modulu – jeho strmý pokles se odečítá v bodě zvratu (onset) 

2) Ze ztrátového modulu – v oblasti Tg dojde k jeho maximu 

3) Ze ztrátového činitele – v oblasti Tg dojde k jeho maximu 

Pro měření bylo využito zařízení DMA 2980 firmy TA Instruments. Měření bylo provedeno v 

rozsahu teplot 40 – 120 °C resp. 95°C při rychlosti ohřevu 5°C/min. Geometrie upnutí byla 

použita tzv. DUAL CANTILEVER (dvoubodově upnutý nosník). Rozměry vzorku (d x t x š) 35 

(dáno zařízením) x 3,5 x 12,2 mm. Amplituda 5 μm, frekvence 1 Hz. Byly měřeny od každého 

materiálu 3 vzorky. 
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 VÝSLEDKY A DISKUSE 4

4.1 Pevnost v tlaku a pevnost v tahu za ohybu 

Grafické vyhodnocení výsledků pevnosti v tahu za ohybu uvádí Obr. č. 3, přičemž je zde vidět, 

že nejvyšší hodnota byla dosažena u vzorku PC, kde byl jako plnivo použit křemičitý písek ISG 

A1 DORSILIT. Z Obr. č. 4, na kterém jsou uvedeny výsledky pevnosti v tlaku je zřejmé, že 

nejvyšší pevnosti v tlaku vykazoval taky referenční PC. DORSILIT se vyznačuje optimálním 

kulatým tvarem zrna, je zbaven všech nečistot a je speciálně navržen a odzkoušen jako plnivo do 

epoxidové pryskyřice. Pravděpodobně proto vykazoval referenční vzorek nejlepší mechanické 

vlastnosti. Avšak z grafů je vidět, že výborných pevností bylo dosaženo také u polymerbetonů 

(PC) s autosklem a obalovým sklem, u kterých se pevnost v tahu za ohybu pohybovala kolem 20 

– 26 N·mm
-2

 a pevnost v tlaku kolem 80 N·mm
-2

. 

 

 Výsledky pevnosti v tahu za ohybu Obr. č.3:

 

 Výsledky pevnosti v tlaku Obr. č.4:
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4.2 Chemická odolnost 

Výsledky zrychlené zkoušky chemické odolnosti uvádí Tabulka č. 3. Nejhorší chemickou 

odolnost vykazoval vzorek PC s obsahem obalového skla, který se v 10% roztoku NaOH rozpadl 

(Obr. č. 5). Silná barevná změna nastala u vzorků, které byly ponořeny do piva  

(Obr. č. 6) a vína, kdy vzorky značně ztmavly. Ani jedna z receptur nevykazovala dostatečnou 

odolnost vůči 30% H2SO4 a acetonu, kdy nejhorší odolnost vykazoval opět vzorek PC 

s obalovým sklem. Epoxidové pryskyřice obecně neodolávají silným organickým kyselinám a 

acetonu. 

 

 Vzorky PC po 30 denním uložení Obr. č.5:

v 10% NaOH 

 

 Vzorky PC po 30 denním Obr. č.6:

uložení v pivu 

 Výsledky zrychlené zkoušky chemické odolnosti Tabulka č.3:

Chemikálie koncentrace PC-REF PC-AUTOSKLO PC-

OBAL.SKLO 

H2SO4 
10 % +++++ +++++ +++++ 

30 % +++++ +++++ +++ 

HCl 
10 % +++++ +++++ +++++ 

40 % +++++ +++++ +++++ 

NaOH 
10 % +++++ +++++ + 

40 % +++++ +++++ +++++ 

Aceton 100 % +++ +++ +++ 

Benzin 90 % +++++ +++++ +++++ 

Víno 100 % ++++ ++++ ++++ 

Pivo 100 % ++++ ++++ ++++ 

 

Vysvětlivky: +++++ - hmota nevykazuje žádné změny, +++++ - odlepení hmoty od sklíčka, 

++++ - barevné změny, +++ - hmota změkla a odlepila se od sklíčka, ++ - odlepení hmoty od 

sklíčka a barevné změny, + - úplné porušení hmoty – trhliny (ztráta soudržnosti). 
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4.3 Tepelná odolnost 

Hodnoty tepelné odolnosti vzorků PC s odpadním sklem jsou velice obdobné jako u referenčních 

vzorků. Rozdíl mezi jednotlivými recepturami je v rozmezí pouze cca 0,9-2,2°C a proto není 

nijak závažný a lze uvažovat, že hmota PC plněná autosklem či obalovým sklem testu vyhověla. 

 

 Výsledky tepelné odolnosti polymerbetonu (PC) Obr. č.7:

 ZÁVĚR 5

V rámci této práce byla experimentálně prověřena možnost využití čtyř druhů odpadních skel 

jako náhrada za běžně využívané plnivo (křemičitý písek ISG A1 DORSILIT) do polymerbetonu 

(PC) využitelného především v oblasti sanace betonových konstrukcí. Vliv odpadního skla na 

mechanické vlastnosti polymerbetonu (PC) a posouzení možnosti náhrady referenčního plniva za 

odpadní sklo byl posuzován s ohledem na výsledky zkoušek pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti 

v tlaku. Hodnoty pevností PC-REF nebyly dosaženy u žádného ze vzorků PC s obsahem 

odpadního skla. Avšak nejblíže k těmto hodnotám se přiblížil PC, kde bylo jako plnivo použito 

autosklo a obalové sklo, kde pevnost v tahu byla vyšší než  

20 N·mm
-2

 a pevnost v tlaku se pohybovala kolem 80 N·mm
-2

. Nejhorší chemickou odolnost 

vykazoval vzorek PC s obsahem obalového skla, který se v 10% roztoku NaOH rozpadl, avšak 

odolnost vůči ostatním agresivním mediím byla přibližně stejná u všech zkoušených receptur. 

Hodnoty tepelné odolnosti vzorků PC s odpadním sklem jsou velice obdobné jako u referenčních 

vzorků. Mezi vhodné aplikace polymerbetonu na bázi epoxidové pryskyřice EP1 s vhodně 

upraveným odpadním autosklem a obalovým sklem lze na základě výsledků provedených 

experimentů uplatnit především při provádění podlah pro vysoké mechanické zatížení a jako 

zálivkovou a reprofilační hmotu při sanaci betonových konstrukcí. 
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Abstract 

There are applications of refractory concretes for places where these are exposed to corrosive 

environments. This text deals with both description the corrosive effects and methodology of 

their testing. One of the most important properties of materials, affecting the chemical corrosion 

resistance, is their density. The second part of this text is focused on testing the refractory 

concretes which are currently used for applications. The aggregates were tested for the resistance 

to sulfuric acid. 

Klíčová slova: Žárobeton, korozní prostředí, chemická odolnost, hydraulická vazba, chemická 

vazba, hutnost, 

 ÚVOD 1

Žárobetony jsou kompozitní materiály nepostradatelné v odvětvích, jako je hutnictví, výroba 

cementu, skla a keramiky. Dále je typické jejich použití v oblastech středních teplot, jsou-li 

požadované jiné specifické vlastnosti - chemická odolnost, typicky při vyzdívkách komínových 

odtahů ve spalovnách komunálního odpadu. 

Nynějším trendem je nahrazování tvarových žáruvzdorných výrobků netvarovými. Jejich 

výhodou je především odstranění nutnosti výpalu před vlastní aplikací - k výpalu dochází až při 

samotném uvedení tepelného agregátu do provozu. Výhodou je bezespárá instalace, kdy se ve 

vyzdívce nenacházejí slabší místa. Je ovšem nutné dodržet technologický postup při uvádění 

agregátu do provozu, protože k získání požadovaných vlastností dochází k mnohým chemickým a 

mineralogickým změnám. 

Z praxe vyplývají požadavky pro vyzdívku agregátů, kde je kromě teploty, materiál namáhán 

mechanickou a chemickou korozí. Je tedy potřeba nalézt vhodné řešení a to jak vzhledem ke 

složení, tak i k ekonomičnosti těchto aplikací. 
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 ŽÁROVZDORNÉ NETVAROVÉ MATERIÁLY - ŽÁROBETONY  2

Skládají se z žárovzdorných surovin o dané zrnitosti, pojiv, mikropolniv a přísad. Dodávají se v 

sypkém stavu a zpracovávají na místě jako vyzdívka agregátu, která se následně vysuší a vypálí. 

Z těchto směsí je možné vyrobit výrobky hutné, s pórovitostí pod 45 %, nebo izolační s 

pórovitostí nad 45 %. [1] Netvarové žárovzdorné materiály často nahrazují tradiční vyzdívky z 

tvarových materiálů. Výhodou jejich použití je rychlost a metoda zhotovení monolitické 

vyzdívky beze spár s dobrou odolností proti náhlým změnám teplot a se zvýšenou tepelně-

izolační schopností, oproti vyzdívkám z tvarových materiálů.  

Výhody netvarových materiálů pro výrobu monolitických konstrukcí oproti tvarovým 

žárovzdorným materiálům je krátká výrobní doba, rychlejší instalace a lepší odolnost proti 

náhlým změnám teplot. 

Naopak nevýhodou je, že důležité výrobní postupy, jako je sušení a výpal netvarových 

žárovzdorných materiálů, neprovádí přímo výrobce, proto kvůli chybným technologickým 

postupům může docházet ke znehodnocení materiálu. Spotřebitel se proto musí držet aplikačních 

postupů udaných výrobcem.[2] 

 ZÁKLADNÍ SLOŽKY ŽÁROBETONOVÝCH SMĚSÍ 3

Suché žárobetonové směsi na výrobu žáromonolitů nebo prefabrikátů obsahují tyto základní 

složky: 

 kamenivo – ostřivo (hlinitokřemičité, vysocehlinité, hořečnaté materiály) 

 pojivo 

o hydraulické (kalciumalumináty) 

o chemické (kyselina fosforečná nebo fosforečnany, sol SiO2 - vazba procesem sol-

gel, koloidní roztoky alkalických křemičitanů) 

 mikroplniva (mikrosilika, aktivní oxidy hlinité) 

 přísady (zpomalovače či urychlovače tuhnutí) 

Kromě uvedených složek mohou směsi obsahovat náhodně rozptýlená anorganická kovová 

(ocelová) vlákna nebo keramická vlákna za účelem zvýšení tahové pevnosti a tím odolnosti proti 

náhlým změnám teplot žáromonolitů, případně organická vlákna za účelem snížení citlivosti 

žárobetonů k sušení.[3] 

 ZKOUŠENÉ ŽÁROBETONY 4

Zkoušeny byly žárobetony lišící se množstvím hlinitanového cementu. Dalším rozdílem je 

použití různých druhů přísad. Pro zkoušky byly také navrženy receptury i pro žárobetony s 
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chemickou vazbou, kde byl hlinitanový cement úplně nahrazen. Byla tak posuzována celá škála 

druhů žárobetonů, které se praxi používají, avšak odolnost proti působení kyselin na nich nebyla 

dosud detailněji zkoumána.  

Hydraulicky pojené žárobetony 

• Žárobetony běžné (značené DC)  

• Žárobetony se středním obsahem cementu (značené MC)  

• Žárobetony s nízkým obsahem cementu (značené LC)  

Chemicky pojené žárobetony 

• Žárobetony s vazbou Sol-SiO2 (značené SC)  

• Žárobetony s fosfátovou vazbou (značené PC)  

• Žárobetony s vodním sklem (značené HC)  

Pro posuzované žárobetony byl jako kamenivo vybrán pálený kaolin, který pro aplikaci do 

chemicky agresivního prostředí vykazoval nejlepší výsledky ze zkoušek kyselinovzdornosti. Jako 

mikroplnivo byl u zkoušených žárobetonů použit jemně mletý šamot, mikrosilika a reaktivní oxid 

hlinitý. U hydraulicky pojených receptur byl použit hlinitanový cement SECAR 71 s 

deklarovaným obsahem Al2O3 71%. U žárobetonů pojených vazbou Sol-SiO2 gel bylo použito 

tekutého 40% roztoku koloidního oxidu křemičitého. Žárobetony s fosfátovou vazbou byly 

pojeny roztokem fosforečnanu hlinitého. Žárobetony s vazbou na bázi vodního skla byly pojeny 

roztokem vodního skla s 36% sušiny. 

Před výpalem byla zkušební tělesa změřena a zvážena ve vysušeném stavu. Jedna záměs byla 

zkoušena ve vysušeném stavu (+ 110 °C). Zbylé tři záměsi byly vypáleny na 400, 800 a 1200 °C, 

jak je patrné z obr. č.1. 

 

 Zkušební vzorky po vysušení (110°C), vypálené na 400, 800 a 1200°C  Obr. č.1:
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 STANOVENÍ ODOLNOSTI PROTI KYSELINĚ SÍROVÉ 5

Zkouška byla provedena dle ČSN EN 993-16 : Zkušební metody pro žáruvzdorné výrobky 

tvarové hutné – Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové. 

Předepsaným způsobem rozmělněný vzorek, se vystaví účinku vroucí 70% (hmotnostně) kyseliny 

sírové po dobu šesti hodin; zjistí se úbytek jeho hmotnosti a vyjádří se v procentech původní 

hmotnosti vysušeného vzorku. Vyhodnocení výsledků – úbytek vzorku L vyjádřený v poměru k 

původní hmotnosti. [4] 

 Výsledky zkoušek Tabulka č.1:

Typ žárobetonové směsi [%] Typ žárobetonové směsi [%] 

DC110 26,75 SC110 6,06 

DC400 20,80 SC400 5,05 

DC800 22,80 SC800 6,13 

DC1200 20,80 SC1200 0,80 

MC110 31,44 PC110 15,68 

MC400 17,73 PC400 19,43 

MC800 13,97 PC800 18,06 

MC1200 10,62 PC1200 17,25 

LC110 18,08 HC110 6,09 

LC400 17,27 HC400 7,19 

LC800 11,22 HC800 3,07 

LC1200 6,78 HC1200 0,80 

 

 

 Výsledky zkoušek odolnosti, první část Obr. č.2:
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Kyselinovzdornost u hydraulicky pojených žárobetonů je nízká. Její zvýšení ovlivňuje teplota 

výpalu žárobetonu, ale hlavně snížení obsahu cementu, který je pro svoji alkalitu (CaO) málo 

odolný kyselinám. 

  

 

 

 Výsledky zkoušek odolnosti, druhá část Obr. č.3:

Vhodně zvolená chemická vazba má pozitivní vliv pro odolnost proti kyselinám. Jak je patrné 

z grafu příznivých hodnot lze dosáhnout i bez výpalu. Žárobetony SC a HC vykazují dobré 

výsledky díky vyššímu obsahu SiO2 které odolnost vůči kyselinám zvyšuje. 

 VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ NA KYSELINOVZDORNOST 6

Chemické složení žárobetonů před výpalem bylo stanoveno výpočtem. Podkladem pro tento 

výpočet byly katalogové listy dodavatelů materiálů a jednotlivé navržené receptury žárobetonů. 

Poměr nejvíce zastoupených oxidů (Al2O3 a SiO2) je u hydraulicky pojených žárobetonů 

vyrovnaný, u chemicky pojených je pak převažujícím oxidem SiO2. 

 Chemické složení zkoušených žárobetonů Tabulka č.2:

Název Al2O3 SiO2 CaO K2O Fe2O3 TiO2 MgO Na2O 

DC 47,56 43,27 6,13 1,28 0,94 0,37 0,33 0,13 

MC 48,81 44,62 3,79 1,15 0,87 0,33 0,28 0,14 

LC 47,67 47,81 1,73 1,13 0,91 0,37 0,25 0,13 
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SC 38,82 57,39 0,24 1,18 1,06 0,55 0,60 0,16 

PC 42,27 54,12 0,25 1,30 1,14 0,56 0,27 0,09 

HC 39,22 52,71 0,24 5,91 1,06 0,53 0,25 0,08 

 

 

 Zastoupení oxidů ve zkoumaných žárobetonech Obr. č.4:
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 Vliv obsahu SiO2 na kyselinovzdornost Obr. č.5:

Z uvedených závislostí vyplývá, že obsah SiO2, jakožto kyselého oxidu, u hydraulicky pojených 

žárobetonů kyselinovzdornost zvyšuje. V chemicky pojených žárobetonech má obsah SiO2 

pozitivní vliv u receptur SC a HC. Směs PC však tento trend nevykázala. 

 ZÁVĚR 7

Kyselinovzdornost u hydraulicky pojených žárobetonů je nízká. Její zvýšení ovlivňuje teplota 

výpalu žárobetonu, ale hlavně snížení obsahu cementu, který je pro svoji alkalitu málo odolný 

kyselinám. Pozitivní vliv u hydraulicky pojených žárobetonů tak mělo snižování obsahu cementu 

a vnášení mikroplniv do pojivé složky. Mikropórovitá struktura je tak výhodná při styku 

vyzdívky s korozním prostředím. 

Zvolení chemická vazby má pozitivní vliv pro odolnost proti kyselinám. Neuspokojivý výsledek 

vykazoval žárobeton PC, v praxi však vzniklé rozpustné fosforečné soli mají při vysoušení 

tendenci migrovat k povrchu vyzdívky. Zde mohou uzavírat povrchové póry, což v mnohých 

provozních podmínkách zabraňuje vnikání škodlivých složek hlouběji do struktury. Zde však 

bylo zkoušeno podrcené těleso.  

Pro stanovení kyselinovzdornosti netvarových žárobetonů nejsou konkrétní normové zkoušky, 

použitá metodika z normy ČSN platí pro hutné žárobetonové výrobky tvarové. Podle zatřízení dle 

ČSN ISO 10080 lze jako kyselinovzdorné žárobetony považovat: 
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 skupina – SC 1200, HC 1200 

 skupina – HC 800 

 skupina – LC 1200, SC 1200, 400, 800 a HC 110 

Odolnost žárobetonů proti působení kyselého prostředí není prozatím příliš prozkoumána, 

z výsledků tedy doporučuji v rizikových aplikacích, kde hrozí koroze kyselým prostředím, 

chemicky vázané žárobetony. Nejvhodnější recepturou je žárobeton pojen vodním sklem – 

receptura HC. Tento žárobeton je kyselinovzdorný již po vysušení a vykazuje dobré i další 

sledované vlastnosti. 

Pro prostředí, kde působí kyseliny, nejsou vhodné žárobetony pojené hydraulickou vazbou. Tyto 

žárobetony však vykazují vysoké mechanické pevnosti. Jak je tedy z výsledků patrné, 

kyselinovzdornost je závislá na chemickém složení, výhodou je vyšší obsah kyselých oxidů. 
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Abstract 

Cement composites are one of the most durable materials, however, development of cracks 

adversely affects its durability, functionality and safety. One of the greatest weaknesses of these 

materials is shrinkage and the formation of shrinkage cracks. Concretes with high doses of water 

are particularly sensitive on drying shrinkage, on the other hand ultra-high performance concretes 

and high strength concretes on autogenous shrinkage. This paper presents the results obtained in 

studying the effect of various doses of shrinkage reducing admixture (SRA) on properties of self-

compacting cement pastes. Consistency, density and shrinkage in a plastic state of cement pastes 

were measured in this study. The obtained results showed shrinkage reduction due to the SRA 

products but also retardation of the hydration process of cement pastes. 

Kľúčové slová: cementová pasta, zmrašťovanie redukujúca prísada, zmrašťovanie, konzistencia 

 ÚVOD 1

V súčasnosti sa na zabezpečenie redukcie zmrašťovania cementových kompozitov, pomocou 

úpravy ich zloženia, využívajú najmä expanzné resp. zmrašťovanie kompenzujúce cementy 

(shrinkage compensating cement) a expanzné prímesi. Použitie týchto materiálov je obmedzené 

hlavne ich vplyvom na rýchlosť tuhnutia, stratu spracovateľnosti a na veľkosť a načasovanie 

vyvolanej expanzie v kompozite [1]. Použitie expanzných cementov a prímesí je jednou 

z možností ako redukovať zmrašťovanie a to vplyvom tvorby etringitu. Tvorba etringitu prebieha 

iba istý čas a nezabezpečuje efektívnu kontrolu vzniku zmrašťovacích trhlín v začiatočných 

fázach tuhnutia kompozitu [2]. 

Ďalšou možnosťou ovplyvňovania zmrašťovania je redukcia kapilárnych napätí pri vysúšaním 

kompozitu pomocou zmrašťovanie redukujúcich prísad - SRA (shrinkage reducing admixtures). 

Výhodou tejto metódy eliminácie zmrašťovania je, že pri použití SRA prísad sa v podstate 

nemení zloženie navrhovaného kompozitu a taktiež sa do jeho štruktúry nevnáša expanzia, takže 

ich použitie je možné bez ďalších zmien v návrhu a pri akomkoľvek type cementového 

kompozitu [1,3]. Zmrašťovanie redukujúce prísady (SRA) sú špeciálne chemické prísady na báze 

organických zlúčenín, ktorých použitie môže zabezpečiť zníženie tvorby zmrašťovacích trhlín 
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v cementovom kompozite [4]. Sú to látky obsahujúce povrchovo aktívne molekuly, ktoré pôsobia 

na princípe redukcie povrchového napätia pórovej kvapaliny, čo vedie k zníženiu objemových 

zmien cementového kompozitu počas vysúšania, ale aj autogénneho zmrašťovania. Efektívnosť 

prísady závisí najmä od pórovej štruktúry a tuhosti kompozitu. Mechanizmus redukovania 

zmrašťovania SRA prísadami súvisí taktiež so zmenami cementovej matrice, pretože spôsobujú 

,,zjemnenie“ pórovej štruktúry a zvyšujú jej homogenitu [1,2]. Znížením intenzity síl pôsobiacich 

na stenách kapilárnych pórov sa dosiahne zlepšenie ich rozmerovej stability a tým sa obmedzí 

vznik trhlín a prasklín v cementovom kameni, resp. sa prejavia neskôr a v menšom rozsahu. 

Zníženie permeability a kapilárnej nasiakavosti, zaznamenanej pri použití SRA prísad, súvisí 

pravdepodobne s vrstvou (filmom) polyméru, ktorý zostal v pórovej štruktúre po odparení vody 

počas vysúšania kompozitu [2].  

Názory na ovplyvňovanie pevnostných charakteristík cementových kompozitov zmrašťovanie 

redukujúcimi prísadami sa líšia. V literatúre sa objavujú prípady redukcie pevností v tlaku (o 10 – 

25 %) pri použití SRA prísad, ale aj ich zvýšenie. Výrazný vplyv na dané výsledky majú 

podmienky ošetrovania daného kompozitu. Vyskytli sa taktiež prípady, kedy sa zaznamenalo 

oddialenie tuhnutia kompozitu o 1 - 2 hodiny, v závislosti od dávky prísady a teploty ošetrovania 

[1].  

Redukciou zmrašťovania je nutné zaoberať sa najmä pri veľkoplošných konštrukciách, pri 

ktorých hrozí riziko nadmerného odparovania vody z kompozitu, ale v poslednej dobe sa do 

popredia dostáva potreba riešenia tejto otázky pri konštrukciách z vysokopevnostných 

a vysokohodnotných betónov s nižšími vodnými súčiniteľmi, pri ktorých sa objavuje problém 

najmä s autogénnym zmrašťovaním. Riešením sú práve prímesi resp. prísady, ktoré do určitej 

miery zmrašťovanie redukujú. 

Cieľom práce bolo overenie vplyvu rôznych dávok vybranej SRA prísady na konzistenciu, 

objemovú hmotnosť a zmrašťovanie v plastickom stave čerstvých cementových pást. 

 POUŽITÉ MATERIÁLY 2

Na prípravu vzoriek boli použité nasledovné materiály: cement STN EN 197-1 CEM I 42,5 R, s 

nasledovnými vlastnosťami danými výrobcom (Cemmac a.s. -  Horné Sŕnie): pevnosť v ťahu pri 

ohybe 2-dňová / 28-dňová: 6,8 MPa / 9,0 MPa; pevnosť v tlaku 2-dňová / 28-dňová: 32,3 MPa / 

58,2 MPa; začiatok tuhnutia: 160 min.; koniec tuhnutia: 210 min.; špecifický povrch (podľa 

Blaina): 4 142 cm
2
/g; normálna hustota: 31,3 %; objemová stálosť (Le Chatelier): 0,5 mm; obsah 

C3A v cemente: 7,1 %. Chemické zloženie cementu je uvedené v tabuľke 1. Na redukovanie 

zmrašťovania cementových pást bola použitá zmrašťovanie redukujúca prísada (SRA), Peramin® 

SRA 440, v množstve 1 %, 2 % a 3 % z hmotnosti cementu a s nasledujúcimi vlastnosťami 

danými výrobcom (Peramin AB): homogénny bezfarebný roztok; hustota pri 20 °C: 1,011 g/ml; 

hodnota pH pri 20 °C: 6,5 – 9; rozpustnosť vo vode: miešateľné v každom pomere. Účinnými 

látkami prísady je kombinácia týchto alkoholov: 2-etylpropan-1,3-diol (60 – 80 %), propyli-
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dyntrimetanol (< 15 %) a 5-etyl-1,3-dioxan-5-metanol (< 15 %), s hustotou 1 010 kg/m
3
 pri 20 °C 

a s pH = 6,5 – 9. Všetky pasty boli vyrobené s vodným súčiniteľom = 0,4. 

 Chemické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R použitého pri skúškach Tabulka č.1:

Chemické vlastnosti Obsah 

CaO 63,23 % 

SiO2 20,45 % 

Al2O3 4,81 % 

Fe2O3 3,05 % 

MgO 1,64 % 

K2O 0,94 % 

Na2O 0,10 % 

SO3 3,19 % 

Chloridy Cl 0,032 % 

Na2O Ekvivalent 0,72 % 

Nerozpustný zvyšok 0,67 % 

Strata žíhaním 1,90 % 

 

 METÓDY MERANIA 3

Pasty sa miešali normovým postupom v laboratórnej miešačke postupom podľa STN EN 196 [5]. 

Bezprostredne po zamiešaní sa určila konzistencia a objemová hmotnosť čerstvej pasty. 

Konzistencia sa stanovila na Haegermannovom rozlevovom stolíku (Obr. č.1) , ako priemerná 

hodnota dvoch na seba kolmých meraní priemeru koláča, vzniknutého rozliatím pasty po 15 

zdvihoch taniera. Objemová hmotnosť čerstvej pasty sa určila výpočtom z objemu skúšobného 

valčeka, ktorý sa naplnil danou pastou a rozdielu jeho hmotnosti v prázdnom a naplnenom stave. 

 

 Haegermannov rozlevový stolík Obr. č.1:
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Zariadenie na meranie zmrašťovania v plastickom stave pozostávalo z foriem na cementovú zmes 

(160 mm vysoká PVC rúra s priemerom 80 mm vyplnená po okraji cca 1,5 cm hrubou vrstvou 

silikónu s pevným dnom (Obr. č.2)), z hliníkového rámu so senzormi na meranie vzdialenosti 

pomocou infračerveného svetla (Obr. č.3) a zariadenia na prenos nameraných údajov do počítača 

so softvérom na spracovanie týchto údajov. 

 

 Formy na meranie zmrašťovania v plastickom stave Obr. č.2:

 

 Hliníkový rám so senzormi na meranie vzdialeností Obr. č.3:

Formy sa naplnili pripravenou zmesou a dôkladne sa zhutnili. Následne sa na povrch každej 

zmesi vo forme položil plastový krúžok (Obr. č.4) a forma sa vložila do meracieho rámu (Obr. 

č.5). Z každej zmesi sa súčasne merali 3 vzorky, pričom do jednej vzorky sa umiestnil taktiež 

senzor na meranie teploty pasty počas jej hydratácie. Približne 30 minút po skončení miešania 

pást sa každých 5 minút zaznamenával vývoj zmrašťovania a teploty pasty v plastickom stave. 

Meranie prebiehalo prvých 24 hodín hydratácie. 
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 Vzorky s plastovým krúžkom pred meraním plastického zmrašťovania Obr. č.4:

 

 Vzorky cementových pást pri meraní zmrašťovania v plastickom stave v meracom Obr. č.5:

ráme so senzormi 

 DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 4

4.1 Konzistencia a objemová hmotnosť čerstvých pást 

Namerané hodnoty rozliatia resp. konzistencie a objemovej hmotnosti čerstvých cementových 

pást sú uvedené v tabuľke 2. Ako možno vidieť, dávka prísady zlepšila konzistenciu pást, resp. so 

zvyšovaním dávky SRA prísady sa zväčšoval priemer rozliatia pást pri skúške rozliatím. 

Rozliatie pást s prísadou sa pohybovalo v rozmedzí 210,5 až 217,0 mm, pričom rozliatie 

referenčnej pasty bolo 208,5 mm. Objemové hmotnosti pást s obsahom SRA prísady boli takmer 

totožné v porovnaní s referenčnou pastou (1 890 kg/m
3
) a pohybovali sa v rozsahu 1 880 až 1 860 

kg/m
3
. 
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 Konzistencie a objemové hmotnosti referenčnej pasty a pást s rôznou dávkou SRA prísady Tabulka č.2:

Prísada / Prímes 

Dávka 

prísady/prímesí 

z hm. cementu (%) 

Vodný 

súčiniteľ 

(V/spojivo) 

Konzistencia 

(rozliatie)  

 (mm) 

Objemová 

hmotnosť 

(kg/m
3
) 

REF 0 0,4 208,5 1 890 

SRA 

1 

0,4 

210,5 1 880 

2 216,0 1 880 

3 217,0 1 860 

 

Z výsledkov objemových hmotností čerstvých pást vyplýva, že prísada v podstate nemení obsah 

vzduchu v kompozite alebo iné vlastnosti ovplyvňujúce objemové hmotnosti. Z dosiahnutých 

výsledkov možno konštatovať, že SRA prísada zlepšuje spracovateľnosť cementových 

kompozitov. Pre dosiahnutie vyžadovanej konzistencie to umožňuje aj zníženie dávky zámesovej 

vody, s čím sa bezprostredne spája aj redukcia zmrašťovania sušením. 

4.2 Dĺžkové zmeny cementových pást v plastickom stave a teplota vzoriek počas 

hydratácie 

Nasledujúce údaje boli zhromaždené s použitím počítačového programu a výsledky boli 

spracované do grafov s priebehom zmrašťovania čerstvých cementových pást v plastickom stave 

(Obr. č.6) (prvých 24 hodín hydratácie) a s priebehom vývoja teploty pást počas ich hydratácie 

(Obr. č.7).  

 

 Zmrašťovanie referenčnej pasty a pást s rôznou dávkou SRA prísady v plastickom Obr. č.6:
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Ako je možné vidieť na obrázku 6, zmrašťovanie pást v plastickom stave (bez vysychania) s 

obsahom SRA prísady je menšie v porovnaní s referenčnou pastou, najmä pri najväčšej 3 % 

dávke prísady. Nárast zmrašťovania bol obzvlášť výrazný najmä v prvých dvoch hodinách 

merania, pričom kompozity obsahujúce SRA prísadu vykazovali pomalší nárast zmrašťovania. 

Pri 1 % a 2 % dávke prísady sa ,,vrchol“ zmrašťovania dosiahol po cca 3 hodinách a pri 3 % 

dávke až po 5 hodinách hydratácie, pričom pri referenčnej paste to bolo už po cca 1,5 hodine. 

V danom prípade sa v podstate jednalo o meranie chemického zmrašťovania bez vysychania, 

keďže vzorky boli uzavreté vo forme zo všetkých strán a vnútorné vysychanie, resp. autogénne 

zmrašťovanie sa nedalo predpokladať, keďže sa jednalo o kompozity s dostatočne vysokých 

obsahom vody. Ako je možné vidieť na obrázku 6, po „úvodnej“ fáze hydratácie kompozity 

nadobudli určitú pevnosť, resp. sa už vytvorili väzby medzi hydratačnými produktmi a teda 

napriek tomu, že chemické zmrašťovanie pokračovalo samozrejme aj naďalej, nebolo ho už 

možné merať, resp. hodnota zmrašťovania bola ďalej konštantná. Na základe dosiahnutých 

výsledkov možno tvrdiť, že SRA prísady spomaľujú hydratáciu cementu, respektíve predlžujú 

počiatočnú fázu hydratácie a tvorbu pevných štruktúr v cementovom kameni. Celková hodnota 

zmrašťovania v plastickom stave referenčnej pasty bola v tomto prípade 8 ‰, čo je v porovnaní s 

pastou s obsahom 3 % SRA prísady o cca 30 % väčšia hodnota. Zo získaných výsledkov je tiež 

zrejmé, že objemové zmeny pást bez vysúšania sa po cca 5 hodinách hydratácie pri všetkých 

vzorkách ustálili a ďalej sa ich hodnota nemenila.  

Podobne na obrázku 7 s vývojom teploty jednotlivých pást pri hydratácii možno vidieť, že pasty s 

obsahom SRA prísady dosiahli maximálnu teplotu neskôr ako referenčná pasta, aj keď hodnoty 

teploty neboli výrazne odlišné, čím sa potvrdilo oneskorenie, resp. spomalenie hydratácie 

kompozitu pri aplikácii SRA prísady. Následný pokles teploty, po dosiahnutí maxima, bol opäť 

miernejší pri pastách s obsahom SRA prísady v porovnaní s referenčnou pastou. 
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 Vývoj teploty referenčnej pasty a pást s rôznou dávkou SRA prísady počas prvých Obr. č.7:

24 hodín hydratácie 

 ZÁVER 5

Z dosiahnutých výsledkov konzistencie, resp. spracovateľnosti pást s rôznymi dávkami SRA 

prísady môžeme konštatovať, že so zvyšujúcou sa dávkou prísady redukujúcej zmrašťovanie 

došlo k nárastu rozliatia cementových pást bezprostredne po ich zamiešaní. Rozliatie pást s 

prísadou sa pohybovalo v rozmedzí od 210,5 mm až 217,0 mm, pričom rozliatie referenčnej pasty 

bolo 208,5 mm. Z týchto výsledkov sa dá jednoznačne konštatovať, že SRA prísada zlepšuje 

spracovateľnosť cementových kompozitov. Pre dosiahnutie vyžadovanej konzistencie to 

umožňuje aj prípadné zníženie dávky zámesovej vody, s čím sa bezprostredne spája redukcia 

zmrašťovania od vysychania ako aj zvýšenie pevnosti v tlaku cementového kompozitu.  

Objemové hmotnosti čerstvých pást s obsahom SRA prísady boli takmer totožné v porovnaní 

s referenčnými vzorkami. 

Zmrašťovanie v plastickom stave (bez vysychania) bolo v prípade pást s obsahom SRA prísady 

menšie v porovnaní s referenčnou pastou, najmä pri najväčšej 3 % dávke prísady. Nárast 

zmrašťovania pást v plastickom stave bol obzvlášť výrazný najmä v prvých dvoch hodinách 

merania, pričom kompozity obsahujúce SRA prísadu vykazovali pomalší nárast zmrašťovania. 

Pri 1 % a 2 % dávke prísady sa ,,vrchol“ zmrašťovania dosiahol po cca 3 hodinách a pri 3 % 

dávke až po 5 hodinách hydratácie, pričom pri referenčnej paste to bolo už po cca 1,5 hodine. 

Celková hodnota zmrašťovania v plastickom stave referenčnej pasty bola v tomto prípade 8 ‰, 
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čo je v porovnaní s pastou s obsahom 3 % SRA prísady o cca 30 % väčšia hodnota. Na základe 

týchto výsledkov možno tvrdiť, že SRA prísady spomaľujú hydratáciu cementu, respektíve 

predlžujú počiatočnú fázu hydratácie a tvorbu pevných štruktúr v cementovom kameni, čo sa 

prejavilo aj pri skúškach konzistencie. Táto teória sa potvrdila aj pri meraní teploty jednotlivých 

pást pri hydratácii kedy pasty s obsahom SRA prísady dosiahli maximálnu teplotu neskôr ako 

referenčná pasta, aj keď hodnoty teploty neboli výrazne odlišné. Následný pokles teploty, po 

dosiahnutí maxima, bol opäť miernejší pri pastách s obsahom SRA prísady v porovnaní s 

referenčnou pastou. Prísady zlepšovali spracovateľnosť cementových pást, ale taktiež predlžovali 

formovanie pevnej štruktúry cementového kameňa, čiže tuhnutie kompozitu. 

Dosiahnuté výsledky preukázali vhodnosť danej prísady SRA na riešenie problematiky 

nadmerného zmrašťovania cementových kompozitov s nižšími vodnými súčiniteľmi, pri ktorých 

je významné najmä autogénne zmrašťovanie, ale aj pre kompozity s vyššími vodnými 

súčiniteľmi, resp. s požiadavkami na vyššiu tekutosť. Prísada veľmi účinne redukuje 

zmrašťovanie avšak pri návrhu kompozitu je potrebné počítať s možným miernym poklesom 

najmä začiatočných pevností v tlaku z dôvodu oneskorenia tvorby pevných štruktúr cementového 

kameňa. 
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Abstract 

The first generation of precast prestressed girder bridges has been use in Czechoslovakia in the 

1950s. One of the typical precast girder commonly used is T- shaped precast concrete girder. 

These girders were post-tensioned and additional prestressed in the transverse direction to create 

a statically system of the orthotropic bridge deck. Several bridges in the north part of Slovakia 

were built using this technology. This paper focuses on the diagnostic survey of this type of 

prestressed concrete bridge. The concrete bridge no. 59-090 was built on the important 

international route connecting Slovakia to Poland in 1956. The bridge was in failure condition 

before collapse and closed on September, 2015. Nowadays, the reconstruction process of the 

bridge was initiated. 

Klíčová slova: Predpätá prefabrikovaná konštrukcia, havarijný stav, diagnostika, rekonštrukcia 

 ÚVOD 1

Prvá generácia predpätých mostov z tyčových prefabrikátov sa začala v širšej miere uplatňovať v 

bývalom Československu v období 50-tych až 60-tych rokov minulého storočia. Na území 

severného Slovenska v oblasti Oravy bolo postavených viacero mostov s využitím technológie 

plnej prefabrikácie [6]. Jedným z typických predstaviteľov týchto mostných konštrukcií sú 

prefabrikované nosníky tvaru T, ktoré boli dodatočne predpínané. Dodatočné predpínanie 

nosníkov bolo vtedy typické jednak v pozdĺžnom smere, ale aj v priečnom smere pre vytvorenie 

statickej sústavy ortotropnej dosky. V rámci týchto konštrukcií nebol prakticky použitý 

monolitický betón ako poznáme dnes zo známych typov spriahnutých konštrukcií prefabrikátov 

s monolitickou doskou. Nosníky sa vyrábali pre menšie rozpätia v jednom kuse, alebo pre väčšie 

rozpätia najčastejšie z 3 samostatných dielcov a monoliticky boli zalievané len úzke škáry medzi 

nosníkmi a priečnikmi.  

Vyššie uvedené typy mostných konštrukcií, ktoré sú doteraz prevádzkované na našej cestnej sieti 

majú v súčasnosti za sebou 60 – 70 rokov prevádzky, čo sa odráža v súčasnosti na ich 

nevyhovujúcom technickom stave. Tento príspevok sa venuje výsledkom diagnostiky takejto 

mostnej konštrukcie ev. č. 59-090, ktorá bola postavená v r. 1956 za obcou Podbiel na hlavnej 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

125 

 

ceste I/59 smerujúcou na hranice s Poľskom. Z dôvodu zistenia závažného poškodenia hlavných 

nosníkov v 2. poli bol most pre havarijný stav uzatvorený v septembri r. 2015. V súčasnosti sa na 

moste pristúpilo k jeho celkovej rekonštrukcii, ktorá prebieha. 

 

 POPIS MOSTNEJ KONŠTRUKCIE 2

Predmetná mostná konštrukcia sa nachádza v extraviláne za obcou Podbiel a premosťuje v dvoch 

poliach riečku Studený potok. Prevádza komunikáciu šírky 9,0m. Nosná konštrukcia predstavuje 

2-poľovú prefabrikovanú konštrukciu z dodatočne predpätého betónu, zloženú z 2 samostatne 

pôsobiacich prostých polí. Rozpätia polí sú 2 x 26,65m. Na oboch stranách mostovky sú vedené 

chodníky šírky 1,10m. Dispozičná schéma mosta je uvedená na obr. 1. 
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 Dispozičná schéma mosta Obr. č.1:

Nosná konštrukcia sa skladá z 10 dodatočne predpätých nosníkov v osovej vzdialenosti 1,14m 

Konštrukčná výška nosníkov je 1,35m, horná príruba šírky 1,10m a spodná šírky 0,47m. 

Priečniky sú nadpodperové a medzipodperové v osovej vzdialenosti 5,26m. Priečniky boli 

realizované ako súčasť nosníkov. Uloženie mostovky bolo realizované na krajných oporách na 

kyvné oceľové ložiská a na stredovom pilieri pevne. Krajné opory sú gravitačné z prostého 

betónu s kamenným obložením na lícnej strane. Krídla mosta sú rovnako gravitačné a 

rovnobežné. Stredový pilier je rovnako z prostého betónu a v priereze pozostáva z plného drieku 

v obdĺžnikovom tvare, pričom na návodnej strane je tvarovaný do špica a na opačnej strane je 

driek zaoblený. Rovnako aj pilier je chránený voči erózii kamenným obkladom hr. cca 400mm. 

Celá spodná stavba je založená plošne na masívnych základových pätkách.  

2.1 Zistený havarijný technický stav mosta 

Mostná konštrukcia bola silne využívaná dopravou nakoľko sa nachádza na ceste I. triedy, ktorá 

tvorí dôležité dopravné prepojenie medzi Slovenskom a Poľskom. Mosta sa nachádza asi 30km 

od štátnej hranice. Pri jednej z prehliadok zistila SSC Žilina na moste v poli č. 2 veľmi závažné 

statické poruchy, ktoré viedli prakticky k okamžitému rozhodnutiu o uzatvorení mosta. Most bol 

klasifikovaný stupňom VII. - stav havarijný. Na pravom okraji mostovky v poli č. 2 došlo ku 

krehkému lomu 4 krajných nosníkov. 

Na nosníkoch boli objavené dominantné trhliny v strednom priereze, ktoré boli šírky niekoľko 

cm a viedli prakticky celou výškou prierezu, obr. 2, 3. Rovnako v danom poli bolo vidieť na 
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pravej strane aj výraznú deformáciu mostovky a tento efekt bol doprevádzaný aj nadmerným 

kmitaním nosnej konštrukcie pri prejazdoch ťažkej kamiónovej dopravy.  

 

 

 Pohľad na poškodené nosníky Obr. č.2:

 

 Detail trhliny v krajnom nosníku Obr. č.3:

Aj na ostatných 6-tich nosníkoch v 2. poli boli už viditeľné trhliny v strednom priereze aj keď 

menšej šírky. Tieto nosníky prenášali na seba zvýšené zaťaženie, ktoré sa z konštrukcie 

prerozdelilo po prelomení 4 nosníkov. Okrem toho bola zistená silná korózia predpínacej výstuže 
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na 2 krajných nosníkoch aj v poli č. 1. Nakoľko je mostovka v miernom smerovom oblúku, 

odvodnenie je sústredené na pravom okraji mosta, čím dochádzalo pri nefunkčnom odvodnení k 

zatekaniu nosníkov na tejto strane mosta. To bol aj jeden z dôvodov zlého stavu nosníkov v tejto 

časti mosta. 

Degradáciou betónu ako aj rozsiahlou koróziou betonárskej výstuže boli poznačené aj zatečené 

úložné prahy oboch opôr ako aj stredového piliera, obr. 4. Mostné závery boli nefunkčné a z toho 

prameniace ich pretekanie malo za následok aj rozsiahlu koróziu mostných oceľových ložísk.  

 

 Pohľad na poruchy v 1. poli mosta Obr. č.4:

Po prijatí rozhodnutia o uzatvorení mosta bola riešená doprava osobnými vozidlami ľahkým 

oceľovým mostným provizóriom s riadenou jednosmernou premávkou. Ťažká kamiónová 

doprava bola presmerovaná na obchádzkové trasy, čo však predstavovalo niekoľko desiatok 

kilometrov navyše. Dočasné provizórium bolo uložené na betónových paneloch osadených na 

krajných oporách a stredovom pilieri, obr. 5, teda konštrukcia provizória pôsobila nezávisle na 

pôvodnej nosnej konštrukcii. 
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 Pohľad na ľahké provizórium na moste Obr. č.5:

Následne potom sa prakticky do konca roka 2015 vyprojektovala a postavila obchádzková trasa 

vedená v tesnej blízkosti mosta po ťažkom železničnom provizóriu ŽM 60, ktorá slúži zatiaľ ako 

pre osobnú, tak aj kamiónovú dopravu. 

 VÝSLEDKY DIAGNOSTIKY KONŠTRUKCIE 3

Počas riešenia obchádzkovej trasy prebiehali na moste diagnostické práce, ktoré mali za cieľ 

zistiť hlavne aktuálny technický stav spodnej stavby, ktorú by bolo možné využiť pri 

rekonštrukcii mosta, nakoľko bolo prijaté rozhodnutie o demolácii celej mostovky a jej 

nahradením obdobným, ale modernejším typom nosnej konštrukcie. Dôvodom bolo prelomenie 4 

nosníkov v 2. poli, ktoré nebolo technicky možné v tomto stave zachrániť nijakým 

rekonštrukčným zásahom. Navyše aj celkový zlý stav ostatných nosníkov aj v 1. poli so silnou 

koróziou výstuže viedol k tomuto rozhodnutiu. Mostný zvršok bol značne poškodený rovnako 

ako aj bezpečnostné zariadenia a ložiská boli silne skorodované. 

3.1 Krajné opory 

Stav krajných opôr nevykazoval známky stabilitného porušenia alebo iných statických porúch. 

Lícne strany opôr aj krídel boli veľmi dobre chránené voči erózii kvalitným kamenným 

obkladom hrúbky asi 400m s veľmi kvalitným vyškárovaním. Vzhľadom k potrebe overiť stav 

betónu driekov opôr boli na niekoľkých miestach vybraté kamenné bloky a v týchto miestach 

urobené jadrové vývrty, na ktorých bola realizované merania pevnosti betónu, obr. 6. Oblasť 

úložných prahov a záverného múrika bola však značne poškodená zatečením, kde sa významne 

prejavilo pôsobenie agresívnej vody zo zimnej údržby, ako aj nízka kvalita betónu pri výstavbe. 
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a) Pohľad na vybratý kamenný blok obkladu 

opory 

b) Vzorky betónu a kamenného obkladu opôr 

 

 Diagnostika opôr Obr. č.6:

Výsledné tlakové pevnosti betónu na vývrtoch oboch opôr sa pohybovali v hodnotách od 15 do 

18MPa, čo odpovedalo pevnostnej triede C15/20.   

Na základe výsledkov diagnostiky ako aj statického prepočtu oboch opôr bolo prijaté rozhodnutie 

o ich ďalšom využití pre novú nosnú konštrukciu mosta, ktorá sa predpokladala realizovať 

v podobe prefabrikovaných nosníkov so spriahujúcou doskou. Oba úložné prahy ako aj záverné 

stienky však je potrebné vybúrať a nahradiť novými, vzhľadom k pokročilému stavu ich rozpadu. 

3.2 Stredový pilier 

Rovnako na pilieri neboli viditeľné známky stabilitného porušenia, prejavujúce sa naklonením 

alebo inou zmenou polohy piliera či už vo zvislej alebo vodorovnej rovine. V spodnej časti 

základového bloku piliera však boli evidentné známky erozívnej činnosti vodným tokom 

Studeného potoka, ktorý ma bystrinný charakter. Bolo zrejmé, že základ bol v istom čase 

dobetónovaný a bol zrealizovaný aj ochranný kamenný zához. Ten však bol už poškodený 

činnosťou vody. Úložný prah piliera sa nachádzal v pokročilom stave degradácie, ktorý sa 

prejavil rozpadom betónu a koróziou nosnej výstuže, obr. 7. Spôsobené je to pretekaním vody cez 

poškodený podpovrchový mostný záver, ktorý bol už prakticky nefunkčný. Na úložnom prahu 

bola uchytená aj značná vegetácia, ktorá rozrušovala jeho štruktúru. Rovnako ako na oporách boli 

lícne strany drieku piliera dobre ochránené kamenným obkladom a škárovaním len 

s minimálnymi rozsahom vypadnutej škárovacej hmoty. 

Výsledné tlakové pevnosti betónu na vývrtoch piliera sa pohybovali v hodnotách od 20 do 

23MPa, čo odpovedalo úrovni pevnostnej triede C20/25. Skutočné pevnosti betónu sú 

pravdepodobne o čosi vyššie (asi 7 – 17%), nakoľko bolo možné z technických príčin odobrať 

z opôr a piliera vývrty priemeru len 65mm. 
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a) Pohľad na zatečený úložný prah piliera a 

dilatačnej škáry 

b) Vzorky betónu a kamenného obkladu 

piliera 

 Diagnostika piliera Obr. č.7:

Na základe výsledkov diagnostiky ako aj statického prepočtu piliera bolo aj v tomto prípade 

prijaté rozhodnutie o jeho ďalšom využití pre novú nosnú konštrukciu mosta. Úložný prah je však 

potrebné vybúrať a nahradiť novým, vzhľadom k jeho pokročilej degradácii. Z pohľadu novej 

nosnej konštrukcie sa predpokladá, vzhľadom k pretekaniu dilatačnej škáry, so spojitým 

prevedením monolitickej dosky nad pilierom bez mostného záveru. 

 ZÁVER 4

Ako ukazuje vyššie uvedený príklad je v súčasnosti potrebné sa vo zvýšenej miere zaoberať 

práve staršími betónovými mostami, ktoré majú za sebou aj 60 – 70 rokov prevádzky. Hlavne 

predpätých mostov prvej generácie, či už prefabrikovaných alebo monolitických sa v súčasnosti 

začínajú vo zvýšenej miere objavovať stále častejšie „detské choroby“ doby prameniace z úrovne 

znalostí, ako aj technických možností doby kedy boli konštrukcie navrhované a budované. 

Jedným z hlavných faktorov zlyhania nosnej konštrukcie bola korózia predpínacích káblov. 

Prakticky 90% káblov ako pozdĺžneho, tak aj priečneho predpätia nebolo injektovaných. Zo 

statického hľadiska sa ukázala ako silne negatívna absencia súdržného predpätia a betonárskej 

výstuže, ktorá v nosníkoch prakticky nebola, čím nebola splnená podmienka minimálneho 

vystuženia prierezu. Ďalším faktorom sú nízke hodnoty krytia ako aj ochrany kanálikov a kotiev. 

K tomuto efektu sa pridružuje aj nízka miera kvality údržbových prác na moste v kombinácii s 

ťažkou dopravou, ktorá premáva po moste. Včasný cielený diagnostický zásah sa ukazuje ako 

vhodná prevencia ako predchádzať havarijným stavom na mostoch, ktoré je často krát 

problematické riešiť v našponovaných časových horizontoch a nevyhnutne za podpory značných 

finančných nákladov. 
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Abstract 

Dense silica bricks are an irreplaceable part of the glass furnaces, hot blast furnaces and coke 

oven batteries. Its compactness and corrosion resistance arelimiting the lifetime of these 

structures. The density of silica is significantly influenced by particle size distribution of working 

mass. This work deals with the influence of grain size and influence of working mass producing 

technology on the pore structure of the material. 

Klíčová slova: Hutný dinas, granulometrie, distribuce velikosti pórů 

 ÚVOD 1

Hutný dinas je nenahraditelnou součástí sklářských pecí, ohřívačů větru a koksárenských baterií. 

Jeho hutnost a odolnost vůči korozi limituje jeho životnost v konstrukci. Hutnost dinasu je 

zásadně ovlivněna zrnitostí pracovní hmoty. Tato práce se zabývá vlivem zrnitosti a vlivem 

technologie přípravy pracovní hmoty na pórovou strukturu materiálu. 

1.1 Hutný dinas 

Základní surovinou pro výroby dinasu jsou v současnosti jemně (zrna do 40m) nebo hrubě (zrna 

150-250 m) krystalické křemence. Další surovinou jsou křemičité písky, křemenné sklo, 

mikrosilika, vápno a mineralizátory. Surovina se mísí a homogenizuje v kolových mísičích, kam 

se dávkují jednotlivé frakce suroviny. V kolových mísičích probíhá také mírné domílání a tím se 

zvyšuje obsah jemných podílů. Vlhkost směsi se pohybuje okolo 6 %. Vytváření dinasových 

výrobků se provádí lisováním na hydraulických lisech. Při vytváření lisováním dostává výrobek 

svoji tvarovou podobu. Pro kvalitní vlastnosti výsledného výrobku, zejména pro jeho nízkou 

pórovitost je důležité ji co nejvíce snížit již při vytváření. Pórovitost výlisků ovlivňuje křivka 

zrnitosti směsi, množství vody a způsob lisování spolu s lisovacím tlakem. Závislost pórovitosti 

na lisovacím tlaku vyjadřuje Berežného rovnice: 

 pbaP log  (1) 

kde: P – pórovitost; p – lisovací tlak; a, b – lisovací konstanty 

Při a/b ≤ 5,5 se směs účinně zhutňuje. Je-li směs tvořena z tvrdých materiálů, je poměr vyšší, u 

dinasu má velikost 6-7. Z rovnice je zřejmé, že v důsledku logaritmu veličiny tlaku je jeho účinek 
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na snížení pórovitosti omezený. Proto je pro snížení pórovitosti důležitější vhodná volba křivky 

zrnitosti. 

Teplota při sušení dosahuje až 250°C. Při použití moderních technologií je vlhkost pracovní 

hmoty velmi nízká, proto sušení probíhá poměrně krátce a hmota se dosuší v předehřívacím 

pásmu vypalovací pece. Výpal dinasu je náročnou a důležitou součástí jeho výroby. Doba výpalu 

dinasu se pohybuje v rozmezí 160 – 250 hodin.  

1.2 Optimalizace zrnitosti pracovní hmoty 

Jak bylo uvedeno výše, zrnitost pracovní hmoty má velký vliv na jeho budoucí vlastnosti, 

zejména na objemovou hmotnost jak po odlisování, tak po výpalu. Zvolení poměru zastoupení 

jednotlivých surovin pro dosažení optimální zrnitosti je tedy důležitým faktorem při návrhu 

receptury. Suroviny mají velikost částic od 2 μm (mikrosilika) po částice o velikosti téměř 3 mm. 

Pro přesnější optimalizaci zrnitosti je důležité si rozdělit toto rozmezí do dostatečného množství 

intervalů. S ohledem na normovou velikost ok sít použitých při sítovém rozboru bylo zvoleno 11 

hodnot, které reprezentují danou velikost oka. 

 Použité hraniční hodnoty při optimalizaci křivky zrnitosti Tabulka č.1:

Velikost oka [mm] 

0,002 0,005 0,015 0,040 0,063 0,125 0,25 0,50 1,00 2,00 3,00 

Pro řešení dané optimalizační úlohy byl zvolen program MS excel, ve kterém bylo využito 

funkce solver pro numerickou metodu výpočtu. Funkce solver využívá numerických metod, pro 

nalezení optimální hodnoty (maximální nebo minimální) v jedné cílové buňce. Důležité je 

vhodné nastavení optimalizační funkce do cílové buňky, aby její maximální nebo minimální 

hodnota reprezentovala správné řešení problému. 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 2

2.1 Hlavní cíle experimentu 

• Zhodnocení vlivu pracovní vlhkosti na hutnost dinasu 

• Zhodnocení vlivu doby míchání na hutnost dinasové hmoty 

• Porovnání dinasových pracovních hmot s maximálním zrnem 2 mm a 3 mm 

V celé experimentální části se při změně receptur měnily pouze složky kameniva (křemence, 

křemičité písky, křemičité moučky a mikrosilika), dávkování ostatních komponent se neměnilo. 

• Zhodnocení vlivu množství přidávané vody na hutnost dinasu 

Vliv obsahu vody v pracovní hmotě byl posuzován podle objemové hmotnosti dinasu po 

odlisování na hydraulickém lise. Toto posouzení je relevantní vzhledem k tomu, že objemová 

hmotnost dinasu po výpalu je na objemové hmotnosti po odlisování lineárně závislá. [3] Z grafu 

je patrné, že s přídavkem vody stoupá objemová hmotnost materiálu po odlisování. S 
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přibývajícím množstvím vody v surovinové směsi se směs stává více pohyblivá a důsledkem toho 

je dokonalejší zhutnění při lisování a tím pádem větší objemová hmotnost výlisku. Toto však 

platí jen do určitého obsahu vody. Po překročení hranice, kdy je objemová hmotnost výlisku 

maximální, se s další vodou navíc již zhutnění lisováním nezvyšuje a voda začíná být ve směsi 

přebytečná. Jelikož má voda oproti křemencům a pískům nižší hustotu, snižuje se relativní 

hmotnost výlisku a tím i jeho objemová hmotnost. 

  

 Zrnitost posuzovaných pracovních hmot Obr. č.1:

Avšak toto maximální množství vody je u každé receptury jiné. Při rozdílných podílech a 

zrnitostech použitých surovin se mění celkový povrch všech zrn materiálu použitého v receptuře. 

Čím větší je celkový povrch zrn, tím více vody je třeba na ovlhčení povrchu všech zrn. Tudíž 

směsi, které obsahují velké množství jemných podílů, potřebují k dosažení maximálního zhutnění 

více vody, než směsi hrubozrnnější. 

 

 

 Vliv obsahu vody na objemovou hmotnost výlisku Obr. č.2:
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• Zhodnocení vlivu doby míchání na hutnost dinasové hmoty 

Vliv doby míchání na vlastnosti surovinové směsi byl zkoušen na referenční receptuře a na 

receptuře jemnozrnnější (navržené podle Hummelovy optimální křivky zrnitosti). Doba míchání 

má dopad na reologii surovinové směsi a tedy na její zhutnitelnost. Zkouška byla prováděna tak, 

že v průběhu míchání se po určitých časech míchání přerušilo a odebral se vzorek surovinové 

směsi. Z tohoto vzorku bylo vylisováno zkušební těleso. Po odebrání vzorku byl zbytek navážky 

opět míchán. 

Z výsledků provedených měření vyplývá, že doba míchání zajišťující optimální hutnost dinasu je 

pro referenční recepturu přibližně 220 s. Pokud je pracovní hmota jemnozrnnější, doba nutná pro 

kvalitní homogenizaci suroviny a dosažení optimálních vlastností narůstá, viz Obr. č.3. 

 

 Vliv doby míchání na objemovou hmotnost výlisku Obr. č.3:

 Porovnání dinasových pracovních hmot s maximálním zrnem 2 mm a 3 mm 

Pro návrh receptur byly použity ideální křivky zrnitosti podle Fullera a Hummela. Receptury s 

označením F2 a F3 byly navrženy pro Fullerovu křivku s maximálním zrnem 2 a 3 mm. 

Receptury H2 a H3 byly navrženy pro Hummelovu křivku s maximálním zrnem 2 a 3 mm. Pro 

porovnání je zařazena také referenční receptura, která je pro výrobu dinasu využívána. 
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 Zrnitost posuzovaných pracovních hmot Obr. č.4:

V rámci experimentu bylo prokázáno, že pro návrh dinasových hmot je výhodnější použít 

optimální křivku zrnitosti podle Hummela. Naopak při použití Fullerovy optimální křivky 

zrnitosti vykazuje dinas objemovou hmotnost až o 100 kg/m
3
 nižší. Z hlediska hutnosti dinasu je 

výhodnější použít suroviny s velikostí zrna do 2 mm. Hutnost dinasu byla posuzována na 

zkušebních tělesech vypálených na teplotu 1430 °C ve vozokomorové a v tunelové peci. Stejné 

závěry vyplývají také při hodnocení hutnosti vylisovaných zkušebních těles. Dinas vypálený ve 

vozokomorové peci, receptura podle Hummela, max. velikost zrna 2 mm, dosáhla pevnosti přes 

80 MPa a pórovitost pouze 15%. Tato pórovitost byla ověřena metodou vysokotlaké rtuťové 

porozimetrie, viz Tab. č.2. 

 

 Objemová hmotnost vzorků po výpalu ve vozokomorové (VZK) a tunelové (TP) Obr. č.5:

peci 

Hutný dinasový střep je charakteristický otevřenou pórovou strukturou, uzavřená pórovitost je 

nulová. Pórovitost vypáleného dinasového střepu stanovujeme mnoha metodami. 

Nejpoužívanější je metoda hydrostatického vážení, která je rychlá a přesná. Zdánlivou 
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(otevřenou) pórovitost můžeme stanovit také metodou vysokotlaké rtuťové porozimetrie, která 

měří póry do velikosti 180m. Navíc pomocí této metody stanovujeme také distribuci velikosti 

pórů v materiálu. Nejpřesnější a časově nejnáročnější použitelnou metodou je metoda BET. 

 Průměrná velikost pórů, stanoveno metodou vysokotlaké porozimetrie Tabulka č.2:

 Receptura R H2 H3 F2 F3 

Průměrná velikost pórů [mm] 6,71 4,82 8,28 8,66 24,57 

Zdánlivá pórovitost [%] 15,0 15,4 17,2 15,2 17,9 

Objemová hmotnost [kg/cm
-3

] 1984 1950 1910 1950 1860 

Pevnost v tlaku za studena [MPa] 82 74 71 40 36 

 

Provedené experimenty prokazují výhodnost použití optimální křivky podle Hummela, zejména 

pro velikost zrna do 2 mm. Vysoká pevnost, malá průměrná velikost pórů a nízká pórovitost je 

předpokladem pro vysokou odolnost vůči korozi a pro dlouhou životnost materiálu v konstrukci. 

Distribuce velikosti pórů koresponduje s použitou křivkou zrnitosti. U receptur navržených podle 

Fullera je více než 50 % pórů větších než 10 m, u receptur navržených podle Hummela je pouze 

20 % pórů větších než 10 m, což přispívá k hutnosti materiálu. 

 

 Distribuce velikosti pórů, výpal v tunelové peci (TP) Obr. č.6:

 ZÁVĚR 3

V rámci experimentů byla stanovena optimální technologie pro přípravu zkušebních těles a 

zároveň byl popsán vliv granulometrie pracovní hmoty na hutnost dinasového materiálu po 

výpalu. Granulometrie pracovní hmoty a její vlhkost je pro přípravu hutného keramického střepu 

zásadní. Je potřeba jí správně navrhnout také pro zrna menší než 63m. Nižší pórovitosti a vyšší 

pevnosti dosáhneme u jemnozrnnějších hmot, které jsou výhodnější také pro průběh 

mineralogických přeměn při výpalu dinasu. 
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Abstract 

The paper deals with the analysis of the problems of glass fibres used as reinforcement in 

concrete. The highly alkaline environment of cement composites arises la need of such fibres, 

which long resisted such an environment. Thus the application of glass fibres rather young and 

little used in practice. 

Key words: alkali resistant glass fibre, Cem-FIL, fibre concrete, textile reinforced concrete 

 INTRODUCTION 1

While concrete with steel fibres in the course of forty years of intensive exploration-become 

widely used in fibre reinforced concrete, experience in the use of non-metallic fibres into the 

cement composites are relatively short construction practice. In the area of non-metallic fibres are 

ongoing research activities, which seek to promote more widespread fibre reinforced concrete in 

engineering practice. 

The future of fibre reinforced concrete is their joint application in structures with conventional 

reinforced concrete reinforcement. Not every type of fibre concrete is suitable for this purpose 

because different fibres of different types affect the physical and mechanical properties of the 

concrete. Cooperation with the classic reinforcement will be only the fibre concrete, where cracks 

appear more evenly than the classical elements without reinforced fibres. Moreover, even after 

cracking exhibit lingering certain value, residual strength (or so-called residual averaged 

equivalent strength). Currently it meet fibre reinforced with steel fibres ("the wire" concrete), 

fibre reinforced with structural synthetic fibres SSF or alkali-resistant glass fibre ARGF [8].   

To determine the residual strength is mainly European standard EN 14651: Test methods for 

concrete reinforced with metal fibres. Measurement of tensile strength in strength (limit of 

proportionality (LOP), residual strength) [10]. It is intended for the steel filaments to a length of 

60 mm, but is also used in combination with other metal fibres. 

 GLASS FIBRES 2

Glass in the form of continuous fibre has properties that make it ideal as a highly preferred 

reinforcement. History Applications fiberglass is relatively young because they were not 
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available for suitable sources of alkali-resistant glass fibres useful in concrete. The glass fibres to 

be initially used for cement composites were disrupted by alkali in the pore solution of the 

cement stone and composites made therefrom are not due to degradation of the fibres durable. 

Glass fibre made from the so-called E-glass (eutal) it proved to be unsuitable for use in fibre 

reinforced concrete. Fibre E-glass has a low resistance to alkali, but a high resistance to water. It 

is characterized by a high electrical resistance. E-glass is based on eutectic system CaO-Al2O3 - 

SiO2, which occurs at a ratio of 62: 14.7: 23.3. The content of alkali (Na2O + K2O) is less than 2 

%. 

Uninterrupted power supply technology is made long continuous glass fibre called rayon. Most of 

the glass fibres produced from the melt quickly slides (speed of 7 m/s). Glass fibre is then 

stretched to a diameter of 3.5 to 20 micron graduation (Fig. 1). The final value of the melt 

viscosity determines the diameter and the rate of change in viscosity due to temperature, 

depending on the chemical composition of the glass [9]. 

 

Fig. 1: Compared to asbestos fibres are glass fibres many 

times more than the diameter [2] 

2.1 Cem-FIL 

Currently used for the manufacture of glass fibre reinforcement of concrete are made of glass 

resistant to the effects of alkali. In their development worked in England and in Spain from the 

60s of the last century. It was found that the content of zirconium oxide in the glass fibre has a 

positive effect on the resistance to alkali. At the beginning of the fibre they contained  

16 % ZrO2, gradually increasing the dose up to 20 %. The chemical composition of currently 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

142 

 

available glass fibres Cem-FIL is shown in Table 1. The alkali-resistant fibres suitable for the 

production of various types of cement composites with a wide application in the construction [1]. 

Glass fibres Cem-FIL are produced from molten glass having a temperature of up to 1560 °C 

flows through a perforated platinum-iridium plate. Average of the results of glass fibres is 

14 micron graduation. The resulting monofilament cooled rapidly and is not immediately 

deposited coating lubrication that links them to sources. Lubrication must guarantee the durability 

of the fibre in the high alkali cement paste (pH 12-14). It also ensures the uniform distribution of 

fibres in the composite into the shape that is most suitable for reinforcing. In the production of 

continuous glass fibre is used for a variety of lubrication requirements specified by the use of 

technology-Living it springs. When applied to a mixer glass fibre strands have to withstand the 

friction during mixing with the aggregate and the friction in the production of dry mixtures. If 

there while stirring to break up the source may be formed clumps of broken fibres, which 

reinforcement capacity is practically zero. Lubrication must be allowed to be flexible spring 

during mixing and prevent breakage [2, 11]. 

Cem-FIL fibres are supplied as two types of fibre and an anti-crack HD (high dispersible) and 

anti-crack HP (High Performance). HP and HD types differ in sizing. When you type the HD 

source due to moisture in fresh concrete disintegrates into individual fibres (fibrils). Per kilogram 

of the springs it is of approximately 200 million units’ fibrils diameter and 

14 micron graduation length of 12 mm. HD fibre is added as 600 g/m
3
 of fresh concrete and is 

available in soluble bags, which throws the whole into the mixer. The admixture in time the 

fibres are no limitations. They can insert in at the beginning of mixing or after transportation to 

the site just before saving, where you just two minutes of mixing. 

Table 1: The chemical composition of glass fibres Cem-FIL [14] 

Oxides Content (%) 

SiO2 55 – 75 

ZrO2 15 – 20 

Na2O + K2O 11 – 21 

CaO + MgO 0 – 6 

B2O3 0 - 2 

Al2O3 0 – 5 

TiO2 0 - 3 
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Cem-FIL fibres ANTI-CRACK HP are made up of 100 pieces fibrils the same diameter and 14 

micron graduation length of 12 mm. Their sizing is not hard, insoluble in water. Fibres then act as 

an integral strand. Doses are normally 1-10 kg per m
3
 of fresh concrete. They are mainly used in 

concrete floors and screeds [3]. 

Resistance to alkali glass fibre is measured by special tests SIC (Strandand Cement). The result 

of the test is to break tension after exposure to the alkaline water-cement bodies at high 

temperatures. A conventional glass fibre of type E (eutal) is setting cement matrix attacked 

quickly and rapidly loses the ability reinforcement. The effect of the cement matrix on the E-

glass fibre and on the Cem-FIL fibre shown in Figure 2 [2, 11]. 

  

Fig. 2: E-glass fibre after several weeks storage in concrete (left), Cem FIL fibre after several 

years of exposure in concrete (right) 

According to the production method, the addition of a lubricating fibre filament recognizes, 

integrated or dispersed. Fibre length is from 6 to 40 mm. Average filament (single) glass fibre is 

10 to 30 microns, and the tensile strength is 1500 - 4000 MPa [5]. 

Glass fibres (ARGF) of up to 35 mm can be used with sprayed cement composites (mainly thin 

flat products such as wall panels, window para-pets, cornices, sewage pipes, columns). 

Composites (premix) with a fibre length of 25 mm (usually 12 mm) are mixed in a blender to 

plain cement concrete (large-sized, rugged, spatial elements with a smooth surface on both sides 

as a large-scale prefabricated parts, containers, transformers, small garden architecture). 

Alkali-resistant glass fibres can be used up to a dose of 5 % by volume of the composite, without 

the aggregation occurred. For ARGF 1 kg/m
3
 of finished composite it has the effect of their 

presence almost exclusively to prevent the formation of shrinkage cracks during solidification. At 

higher doses the fibres in the hardened composite and static functions. In this case is the addition 
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of improved tensile strength and toughness of the concrete. They are resistant to oils, greases and 

acids [1]. 

Concrete reinforced with glass fibres obtained residual strength, which is the ability to transfer 

load after cracking. This redistribution allows the tension in the concrete member. By adding 

fibres are significantly elevated parameters such as concrete strength, tensile rye and fatigue 

resistance [4].  

Beneš [3] was his research dealt with alkali-resistant glass fibre Cem-FIL. It compares the 

characteristics with the properties of polypropylene fibres Crackstop (horseradish) and Fibrin 

(Tab. 2), wherein the basic difference is in the strength, modulus of elasticity, ductility, density 

and heat resistance. Comparing the compressive and tensile bending the samples varied with the 

type of fibres, the fibre dosage per m
3
 of fresh concrete, aggregate particle size, dose and type of 

cement. The results show an increase in strength of the samples with glass fibre reinforced. At a 

dose of 600 g/m
3
 of fibres ANTI-CRACK HD was 28 day strength of flexural 9.04 MPa, whereas 

the sample of polypropylene fibres with 800 g/m
3
 reached 7.66 MPa. Fibre ANTI-CRACK unlike 

low modulus polypropylene fibres prevent the formation of shrinkage cracks all the time setting 

and hardening and are functional even after hardening of fresh concrete. The polypropylene 

fibres prevent the formation of shrinkage cracks only to the time at which the elastic modulus 

exceeds the aged concrete modulus of elasticity of fibres. As shown by some of the results of 

measurements, even such 28-day strength of concrete is lower than the compressive strength of 

concrete without fibres 3. 

Table 2: A comparison of Cem-FIL and polypropylene fibres 3 

Property 

Cem-FIL ANTI-CRACK 

HD HP 

Polypropylene fibres 

Monofilament Filaments 

bundle 

Crackstop 

(Krenit) 

Fibrin 

Density (kg/m
3
) 2680 910 – 1010 910 

Tensile strength (MPa) 3500 1700 340 – 500 37 

Filament diameter (m) 14 18 18 

Softening point (°C) 860 145 160 

Fire resistance Non-combustible,  Combustible Combustible 
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inorganic 

Ductility (%) 2.4 8 – 10 - 

Modulus of elasticity (GPa) 72 8.5 – 15.5 - 

 

2.2 Textile reinforcement concrete 

Textile reinforcement fibres in the form of various nets and mats, for many years known as 

reinforcement products based plastics. In recent years, it began to apply the flat textile 

reinforcement in cement composites. Current development of textile technology not only enables 

the production of a two-way (2D), but also the three-way (3D) fabric suitable for reinforcing 

concrete. They recognize the various types of fabrics, respectively textile forms, including sheets, 

knitted fabrics, woven fabrics, etc. Figure 3 show examples of the forms of surface textile 

reinforcement. As base material - fibres for the production of printed concrete reinforcing glass 

are used, and polymer based materials. 

Textile reinforcement of concrete can be used as a primary, especially for the reinforcement of 

concrete elements is very thin, as well as secondary reinforcement in combination with 

conventional steel reinforcement. The advantage of textile reinforcement is that due to the 

corrosion resistance does not require a thick coating. When using fabric as secondary 

reinforcement favourable to the emergence and development of cracks in concrete elements [5]. 

  

Fig. 3: Textile reinforcement fibre in the form of mats Cem-MAT [11] (left), Textile 

reinforcement fibre in the form of nets Cem-Mesh [11] (right) 
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Curbach [6] and Friedrich [7] in his work dealt with the use of textile reinforced with alkali-

resistant glass fibres into a massive construction and fabrications. Textile armature is shown as a 

more practical alternative to expensive steel reinforcement on one side and the fibrous 

reinforcement to the other. The textile reinforcement with respect to input costs and benefits was 

chosen as the starting material of glass fibre. This is due to the higher modulus of elasticity (E ≈ 

75,000 MPa), compared to synthetic fibre (polypropylene E ≈ 10,000 MPa) and the fibres 

compared to higher modules of elasticity for example carbon (E ≈ 200 000 MPa) the lower cost 

fibre glass. Tests were carried out on concrete slabs with dimensions of 2500 x 5000 x 200 mm, 

which were reinforced supporting steel reinforcement and steel mats were replaced by textile-

reinforced, weighing 250 g/m
2
, which, according to calculations made by the corresponding steel 

reinforcement with a cross section of 65 mm
2
/m. Tests have shown that the textile reinforcement 

reduced cracking on bending deformation. In full board from the textile reinforcement of 

concrete have pulled, but is torn even if it was mounted on the surface of the plates. This 

reinforcement has good cohesion with concrete and is suitable as a complement to the support 

reinforcement, replacing steel reinforcement smaller cross section. Its application can reduce the 

cost of producing prefabricated [7]. 

 APPLICATION OF DISPERSED CONCRETE REINFORCEMENT IN PRACTICE 3

Today, more and more uses concrete with glass fibre and synthetic fibres. Structural synthetic 

fibres are used as an ingredient in concrete industrial floors, roads, airfields, retaining walls, 

primary lining tunnels, structures exposed to aggressive environment, construction, where the 

limiting cracking, sewage pipes and a large variety of fabrications [1]. 

The glass fibres are used in a wide range of concrete comprising thin flat products, such as wall 

panels for facades (Fig. 4) or into the interior, window sills, ledges, sills, architectural decorative 

and complementary elements (Fig. 5a), as well as sewage pipes, columns, noise barriers (Fig. 5b). 

Furthermore, can produce large-size, rugged, spatial elements such as prefabricated parts, 

containers and design features for the constructed (Fig. 6) [1, 11, 12]. 
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Fig. 4: Examples facade panels (Wellington, New Zealand) [14] 

  

Fig. 5: Architectural decorative elements (benches) [15] (left), Noise barriers [16] (right) 

 

Textile reinforcement concrete can be used as a primary, especially for the reinforcement of 

concrete elements is very thin, as well as secondary reinforcement in combination with a classic 

steel reinforcement [5]. 
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Fig. 6: Glass fibre reinforced concrete is the 275 meters long Zaragoza Bridge Pavilion, in the 

northern Spanish Zaragoza by Zaha Hadid [17] 

 CONCLUSION 4

Cem-FIL fibres are a new generation of fibres for concrete reinforcement to prevent the creature-

by shrinkage cracks. The need to resist the alkaline solution in the porous structure of the cement 

matrix has contributed to the development of alkali-resistant glass fibres and increase the content 

zirconia and additional protection lubricated fibre. Lubrication should provide sufficient 

flexibility fibre and thus prevent breakage during mixing. Whether these measures are sufficient 

even for long-term exposure to an alkaline medium show more detailed research into the life and 

durability of these fibres. 
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Abstract 

This paper presents the basic characteristics, advantage and disadvantage of the fibre reinforced 

concrete. It shows an overview of used fibres in concrete from past to future, their characteristics 

and properties. 

Key words: fibre concrete, fibres, steel, glass, synthetic 

 INTRODUCTION 1

Already a thousand years ago to the reinforcement of building materials using fibre-plant and 

animal origin. In building materials was stirred animal hair or plant stalks, to increase the 

resistance of its structures to the effects of different temperatures forecast. These additions should 

prevent the formation of surface cracks or cracks, thereby ensuring their resistance to the negative 

effects. 

The fibre reinforcement of concrete is increasingly wider application in practice either as a 

primary or secondary reinforcement. The primary is used as reinforcement dispersed into thin 

composite material (pipes, runway airports, thin prefabricated elements roofing, etc.). Mostly 

used reinforcement dispersed in the form of fibres, which absorb tensile local effects caused by 

spatial tension of the coarse aggregate. 

The secondary reinforcement occurs in reinforced concrete along the main reinforcement as 

scattered reinforcement or concrete surface in the form of mats in particular to prevent cracking 

during setting and hardening. The efficiency of the effect of fibre reinforcement in the concrete 

depends on many factors such as the type of fibre, its size and shape, modulus of elasticity, the 

amount of fibres per unit volume, and especially the guidance of the fibres in hardened concrete 

in view of the type of loading. 

Of these structural fibres are the most researched steel fibres. Fibre concrete steel fibre is a type 

of concrete with improved deformation capacity - ductility, higher tensile strength, toughness and 
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resistance to impact, with increased capacity to absorb the energy, and improved resistance to 

fatigue. 

 FIBRE CONCRETE 2

Fibre concrete is special types of concrete construction, which have already with the addition of 

suitable ingredients in conventional fibres dispersed fulfilling the function of reinforcement. Even 

distribution of fibres in concrete structures can significantly affect some of its characteristics, 

generally considered drawbacks of plain concrete. It is mainly the ability to be more concrete 

expressions of volume changes and the influence of shrinkage to the ambient temperature, not 

only the fresh concrete during setting, but using the appropriate fibre and the hardened concrete. 

In some cases, the fibre concrete to be more effects of the tensile stresses will alleviate the 

mechanical stress, and failure of the concrete in view of the fragility of. 

In the design and manufacture of the fibre concrete to be not only to determine the appropriate 

type of fibre and the corresponding quantity (to achieve the desired properties of the concrete) 

and also appropriately cope with the technology of its manufacture. Fibres with high bending 

stiffness and lath with a characteristic geometric shape with their quality about Tami 

fundamentally distinct from other components of fresh concrete and the manufacture of fibre-mix 

is difficult [8, 10]. 

Concrete can be added to different fibres: steel, glass, basalt, polypropylene, carbon, asbestos, 

plant etc. Selected physical properties of the fibres and the cement matrix are given in the Table 

1. This wide range of fibres can be divided into two groups, depending on what purpose the 

addition of fibre tracks. 

Table 1: Features fibres [1] 

 

Fibre 

Diameter 

 

(m) 

Density 

 

(kg/m
3
) 

Modulus 

of Elasticity 

(GPa) 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

Ductility 

 

(%) 

Steel 5 - 500 7 840 200 500 - 2 000 0.5 – 3.5 

Glass 9 - 15 2 600 70 - 80 2 000 - 4 000 2 – 3.5 

Asbestos 

Crocidolite asbestos 

Chrysotile asbestos 

 

0.02 – 0.4 

0.02 – 0.4 

 

3 400 

2 600 

 

196 

164 

 

3 500 

3 100 

 

2 - 3 

2 - 3 

Polypropylene  20 - 200 900 5 - 77 500 - 750 8 
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(fibrillated PP) 

Polypropylene  

(individually) 
18 910 - 37 - 

Aramid (Kevlar) 10 1 450 65 - 133 3 600 2.1 – 4 

Carbon 9 1 900 230 2 600 1 

Cement matrix  2 500 10 - 45 3.7 0.02 

 

If the goal is only to prevent the occurrence and development, respectively shrink the number of 

micro-cracks at an early stage of hydration, the fibres are used in a high fineness and relatively 

low modulus of elasticity must be higher than the modulus of elasticity of the solidified cement 

matrix. Cement matrix, in this case a very large number of uniformly reinforced with fibres. The 

admixture of such fibres does not substantially affect the physical properties of the hardened 

concrete. The most used type of fibre, some polypropylene and glass fibres. 

In the latter case, the addition of fibre reinforcement in the concrete will significantly affect some 

of otherwise unfavourable properties in the hardened state. Generally it increases the tensile 

splitting strength of concrete, its strength and impact resistance, ductility, resistance to 

temperature changes (structural reinforcement). Concrete has an increased ability to absorb 

energy and more resistant to fatigue. A collateral effect of the presence of structural fibres in 

concrete is to reduce the volume changes induced shrinkage of the concrete. This is particularly 

the secondary reinforcement, not the main load-bearing reinforcement [1, 9]. 

The future of fibre reinforced concrete is their joint application in structures with conventional 

reinforced concrete reinforcement 

 FIBRE TYPES AND CHARACTERISTICS OF INDIVIDUAL FIBRES 3

The distribution of fibre and their function in concrete [10]: 

 Steel, alkali-resistant glass, carbon (formerly also asbestos): 

o having the sufficient strength, bending stiffness, and high modulus of elasticity, 

o improve the strength of the hardened concrete strength (approximately 50-100%) 

and compressive strength (about 10%), this will reduce or prevent the formation of 

cracks, 

o reduce the risk of brittle fracture of hardened concrete (increase resistance under 

dynamic loading. 

 Organic, natural or synthetic fibres (typically polypropylene): 

o characterized by high mechanical strength and low modulus of elasticity, 
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o increase the resistance of concrete solidifying the outbreak and spread of cracks 

caused by shrinkage. 

 

3.1 Steel fibres 

Steel fibres (Fig. 1) are the widest group in terms of diversity of shapes, lengths and quality of 

fibres. Today the most used in the production of fibre-reinforced composite [7]. Steel fibre 

properties are given in the Table. 1.1. Steel fibres are used as reinforcement in concrete from the 

early 20th century. First, fibres are smooth and have a circular cross section and have cut or are 

they cut to the appropriate length. Currently, fibres are used having a roughened, corrugated or 

profiled surface. Their diameter is 0.15 to 2.0 mm and length 7 - 75 mm.      

The content of the steel fibres ranges usually from 0.25 to 2 % by volume. In the manufacture of 

structural concrete and the prefabricated fibre reinforced concrete is used a dose of steel fibres of 

about 6 to 10 % by volume. Higher fibre content generally leads to a deterioration of workability 

of concrete. The exception is in the case of special composites, SIMCON and SIFCON (cement 

paste reinforced with steel fibres), wherein the content of steel fibres and 

25 % by volume of [1, 10]. 
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Fig. 1: Steel fibres [13] 

In practice, the most commonly used steel fibres, cold drawn wire which is formed into various 

shapes. Less frequently used fibres obtained by milling a block of steel or cutting strips of sheet 

steel. They are produced in lengths from 15 to 100 mm, their diameter, respectively equivalent 

diameter ranges from 50 to 1250 m [3]. 

Durability of fibre concrete with steel fibre is threatening possible corrosion fibre reinforcement 

to form cracks. It can be prevented as static solution. Then the formation of cracks is prevented 

by the static design of the structure would become critical limit state of cracking in [1]. 

3.2 Synthetic fibres 

Although the steel reinforcement in reinforced concrete whip still dominant role, are also known 

to experience with the use of the non-metallic reinforcement bars with polymer-based, known as 

FRP rods (Fibre Reinforced Plastics). The fibres for the manufacture of FRP reinforcement tend 

to be mostly polypropylene, polyethylene (Fig. 2), polyacrylate, polyester, carbon (CFRP) and 

aramid (AFRP). Properties of the fibres are given in the Table 1. 

The advantages of FRP reinforcement in concrete are its higher strength and corrosion resistance. 

The high price of some types compared to traditional steel reinforcement while preventing its 

wider application in practice [4]. 

The most commonly used polymer fibres are made of polypropylene. Conventional PP fibres 

were introduced in the 60s of the last century. They are produced by extrusion as a continuous 
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fibre with a circular cross section. They cut the desired length and are delivered as fibrillated or 

monofilament bundles [1]. 

  

Fig. 2: a) Polypropylene and b) polyethylene fibres [14] 

Aramid fibres have a tenacity of 2.5 times that of glass fibres and 5 times that of steel fibres. Due 

to relatively high prices is only used in rare cases when it requires a very high strength 

composites. 

Carbon fibres (Fig. 3) are considerably more expensive than other types of fibres. Accordingly, 

commercially they produced in small amounts. They are produced as type I (high modulus of 

elasticity) and type II (high tensile strength). They have a similar structure as the fibrillated 

asbestos fibres. They are supplied as endless (roving) and chopped fibre. In use, account must be 

taken of their resistance to fire [1]. 

3.3 Glass fibres 

History applications fiberglass is relatively young because they were not available for suitable 

sources of alkali-resistant glass fibers useful in concrete. Properties of glass fibers are given in 

Table 1. 

The glass fibres to be initially used for cement composites were disrupted by alkali in the pore 

solution of the cement stone and composites made there from are not due to degradation of the 

fibres durable.  

a) b) 
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Fig. 3: Carbon fibres in the cement matrix [15] 

Glass fibres made from so-called E-glass (eutal glass) it proved to be unsuitable for use in fibre 

reinforced concrete. E-glass was originally developed for stand-off insulators for electrical 

wiring. It was later found to have excellent fibre forming capabilities and is now used almost 

exclusively as the reinforcing phase in the material commonly known as fibreglass. The fibres of 

E-glass have a low resistance to alkalis contained in the cement stone, but a high resistance to 

water. 

Glass fibres are generally produced using melt spinning techniques. These involve melting the 

glass composition into a platinum crown which has small holes for the molten glass to flow. 

Continuous fibres can be drawn out through the holes and wound onto spindles, while short fibres 

may be produced by spinning the crown, which forces molten glass out through the holes 

centrifugally. Fibres are cut to length using mechanical means or air jets. 

Fibre dimension and to some extent properties can be controlled by the process variables such as 

melt temperature (hence viscosity) and drawing/spinning rate. The temperature window that can 

be used to produce a melt of suitable viscosity is quite large, making this composition suitable for 

fibre forming.  

As fibres are being produced, they are normally treated with sizing and coupling agents. These 

reduce the effects of fibre-fibre abrasion which can significantly degrade the mechanical strength 
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of the individual fibres. Other treatments may also be used to promote wetting and adherence of 

the matrix material to the fibre.  

E-Glass is a low alkali glass with a typical nominal composition of SiO2 54 wt %, Al2O3  

14 wt %, CaO + MgO 22 wt %, B2O3 10 wt % and Na2O + K2O less than 2 wt %. Some other 

materials may also be present at impurity levels [12]. 

Uninterrupted power supply technology is made long continuous glass fibre called rayon. Most of 

the glass fibres produced from the melt quickly slides (speed of 7 m/s). Glass fibre is then 

stretched to a diameter of 3.5 to 20 m graduation. The final value of the melt viscosity 

determines the diameter and the rate of change in viscosity due to temperature, depending on the 

chemical composition of the glass [2, 11] 

Currently used for the manufacture of glass fibre reinforcement of concrete are made of glass 

resistant to the effects of alkali (Fig. 4). In their development worked in England and in Spain 

since the 60s of the last century. It was found that the content of zirconium oxide in the glass 

fibre has a positive effect on the resistance to alkali. At the beginning of the fibre they contained 

16 wt % ZrO2, gradually increasing the dose up to 20 wt %. The alkali-resistant fibres suitable for 

the production of various types of cement composites with a wide application in the construction 

[1] 

 

Fig. 4: Alkali resistant glass fibres 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

158 

 

According to the production method, the addition of a lubricating fibre filament recognizes, 

integrated or dispersed. Fibre length is from 6 to 40 mm. Average filament (single) glass fibre is 

10 to 30 μm and a tensile strength is 1500 to 4000 MPa [3]. 

3.4 Basalt fibres 

To finite resources ZrO2 compared with the availability of a wealth of basalt is increasing interest 

in just about basalt fibre. From basalt low in iron oxide is produced by pulling the fibre thickness 

from 200 to 700 μm, laboratory thickness 13 μm. A disadvantage of thick basalt fibres is the 

possibility of injury to the production; processing-it can be fully mechanized. The future of basalt 

fibres is the availability of thin fibres with an effective surface treatment against alkali-cement 

matrix [6]. 

3.5 Asbestos fibres 

Asbestos is a term for a group of fibres, naturally present in the earth's crust. It is a general term 

for two groups of fibrous silicate minerals, and serpentines and amphiboles. The most frequently 

occurring representatives’ switchback is chrysotile, which represents about 93% of industrial 

processing. 

The properties of asbestos are given their characteristic fibrous texture. The fibres are very rigid, 

have high heat resistance, are flexible, resistant to deformation under tension, are not volatile, and 

are chemically stable. 

Asbestos is, by its characteristics widely used. The most common products in which there is 

include pipes, flat sheets, insulation boards, insulation, roofing, fire spraying, gaskets, ropes, 

brakes, etc. 

The negative characteristics of asbestos fibres are their ability to cleave the respirable fractions, 

which are inhaled into the lungs, can induce tumour process. Given the undisputed carcinogenic 

asbestos varieties (especially crocidolite and amosite) it takes tendency replacing them so white 

asbestos – chrysotile (Fig. 5). In the EU, the total ban on asbestos [5]. 
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Fig. 5: Asbestos fibres ,a) amosite (brown asbestos) and b) chrysotile (white asbestos) [16] 

 CONCLUSION 4

Fibre concrete is a building material in recent years, high interest professional and lay public. But 

this is a complicated issue and its material is large enough that this area is still the behaviour of 

fibre-unexamined, especially in terms of new materials used as scattered reinforcement in 

concrete. 
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Abstract 

A plan to reduce CO2 emissions is a priority these days. Brick industry contributes to the increase 

of these emissions mainly through the use of combustible pore-forming agents such as sawdust, 

cellulose, and coal sludge. These agents are used to improve the thermal insulation properties of 

brick products, and the suppliers regularly increase the prices of these agents based on their high 

consumption. Therefore, in an effort to reduce raw material expenses and CO2 emissions, brick 

manufacturers are looking for new possibilities while maintaining the quality of their products. 

This article discusses the possibility of using industrially manufactured product Vuppor as an 

additive as a replacement for combustible pore-forming agents. With a 0.5 wt % dose of Vuppor 

additive, the brick production costs and thermal conductivity can be reduced by 20 % and 12 %, 

respectively, while also achieving reductions in CO2 emissions over 60 %. Consequently, the 

combustible pore-forming agents can be used in a more environmentally friendly manner, for 

example in the furniture industry, the biogas production, and the like. 

Keywords: CO2 emissions, Clay brick, Pore-forming agents, Thermal conductivity, Production 

cost. 

 INTRODUCTION 1

Nowadays, brick industry is characterized by the use of high amounts of combustible pore-

forming agents like sawdust and cellulose and coal sludge [1-3]. This trend was caused by 

customers who prefer products with high thermal insulation properties. Some of the factors that 

have been monitored closely with regard to the addition of combustible pore-forming agents are: 

 use as raw material in the production of bricks [4-9]; 

 reduction in the amount of fossil fuels used in the process of firing [10-11]; 

 reduction in thermal conductivity by increasing the porosity of the fired clay body [12-

15]; 

 reduction in thermal conductivity by regulating pore structure of the fired clay body [16-

18]. 
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Unfortunately, in recent years, construction firms have put brick products manufacturers under 

pressure in order to achieve products with a very high thermal resistance value. This resulted in 

an overuse of combustible pore-forming agents, which ultimately caused the formation of the so-

called “black core” [19].
 

Nowadays, as a response to the high demand, suppliers of combustible pore-forming agents 

regularly increase their prices. Thus, brick manufacturers, in an effort to reduce raw 

material expenses and CO2 emissions while maintaining the quality of their products, are 

looking for new solutions. One such solution could be the addition of Vuppor. By applying 

Vuppor additive to the clay raw material, their properties and some of the related 

technological processes can be improved [20-21]:
 

 shortening of the drying process due to a decrease in its drying sensitivity value, which 

will improve the quality of the dried products without cracking; 

 shortening of the burning process and reduction of the firing temperature led by an 

increase in gas diffusion in the pore system of the fired clay body; 

 a reduction in the coefficient of thermal conductivity of the fired clay body, which 

significantly improves the thermal properties of the brick products, allowing their 

application in the construction of low energy or passive houses. 

 EXPERIMENT 2

For this experiment, we used basic brick clay raw materials consisting mainly of Quaternary loess 

sediments (loess and loess loams) from Pezinok (Slovak Republic). The chemical and particle 

size composition of loess sediments are listed in Table 1 and Table 2, and the mineralogical 

characterization (TGA-DTA and XRD) is shown in Fig. 1 and Fig. 2, respectively. From the 

mineralogical point of view, the material is composed of illite-chlorite with a high proportion of 

calcium carbonates.  

Pore-forming agents (sawdust 12 vol %, cellulose sludge 1.5 vol % and 1 vol % of coal sludge) 

are added to the brick clay in order to reduce the thermal conductivity of the final products, Table 

3 (sign of testing mixture – M0). 

Table 1: Chemical composition of the brick clay 

Chemical composition (%) 

SiO2 48.7 

Al2O3 13.7 

Fe2O3 5.67 

CaO 9.99 

MgO 3.74 

Na2O 0.50 

K2O 2.51 
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MnO 0.35 

TiO2 0,69 

P2O5 0.16 

SO3 0.21 

Loss on ignition 13.4 
 

 

Table 2.   Particle-size composition of the brick clay 

Particle-size (%) 

under 0.002, mm 22.0  

0.002 to 0.2, mm 68.0  

above 0.2, mm 10.0  

 

 

 

Fig. 1.   TGA-DTA curves of the brick clay 
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Fig. 2.   XRD of the brick clay 

 

Table 3.   Test mixtures 

Sign  of test 

mixture 

Sawdust 

(vol %) 

Cellulose sludge 

(vol %) 

Coal sludge 

(vol %) 

Vuppor 

(wt %) 

M0 12 1.5 1 - 

M1 12 1.5 1 0.5 

M2 12 1.5 1 0.75 

M3 - - - - 

M4 5 - - - 

M5 5 - - 0.5 

M6 5 - - 0.75 

 

Vuppor additive is industrially manufactured product (name company: VUP - Petrochemistry 

Research Institute, Prievidza, Slovak Republic) [22]. This additive is a white emulsion based on 

aldehyde condensates that contains no sulfur containing compounds or inorganic impurities. 

During its burning process, only oxides of carbon, nitrogen and water vapor are emitted. The 

burning of 1 kg of dry matter produces about 0.502 m
3
 of CO2, this is less than when burning 

sawdust (0.932 m
3
), cellulose (0.875 m

3
) and coal sludge (1.307 m

3
). Vuppor additive has a dry 

matter value of 38 wt % and a density of 1140 kg/m
3
, is soluble in water and meets all the 

hygiene requirements. The optimal dose of the additive, measured in dry matter percentage, 

ranges from 0.5 to 0.75 wt % of the total dry clay weight. For this, the total dry matter of the 

additive is determined gravimetrically by the amount of residue remaining after desiccated. 

The presence of this additive results in a surface tension increase on the water contained in the 

brick clay, which significantly reduces its plasticity. To achieve the original value of plasticity, 

the amount of water added must be increased. This water will evaporate during the drying 
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process, and consequently, higher porosity both on the dried and on the fired clay body can be 

obtained. 

2.1 Production of test samples 

According to the requirements of the manufacturer, seven test mixtures were prepared (Table 3). 

The applied additives (sawdust, cellulose sludge, coal sludge and Vuppor) were added to “clean” 

clay. Then each mixture was homogenized. The constant mass plasticity was the same in all 

cases (upsetting height 31 mm according to Pfefferkorn). Plastic clay bodies (sample 

dimensions of 100x50x20 mm) were uniaxially pressed at pressure of 1.2 MPa. Test samples 

were stored for 48 hours at laboratory temperature (20 C) and then dried at constant weight at 105 

°C. Specimens were fired in an electric laboratory furnace with a regulated regime of firing. We 

have maintained a stable oxidation environment within the furnace and the firing curve applied in 

the brickworks of Pezinok was used with the maximum temperature of 870 °C. 

The determination of specific properties on the plastic clay body and fired clay body were 

performed according to the standards listed in Table 4. An ISOMET Model 104 (Applied 

Precision Ltd., Bratislava) was used to determine the thermal conductivity coefficient. 

Compression strength was determined on the samples dimensions of 20x20x20 mm. Porosity 

measurements (pore volume and median pore radius) were made using a high pressure mercury 

porosimeter (Thermo Finnigan Pascal 240, firm Thermo Scientific). 

Table 4.   The test method for measuring of selected properties of plastic 

clay body and brick clay body 
 

Property Standard 

Working moisture content (wt %) STN 72 1074  

Water absorption by boiling (wt %) STN 72 1565-6 

Apparent porosity (wt %) STN 72 1565-6 

Bulk density (kg/m
3
) STN 72 1565-6 

 

 RESULTS AND DISCUSSION 3

The results obtained for the seven mixtures are shown in Table 5. Among the aforementioned 

properties, the most important are thermal conductivity and compressive strength, whose values 

are closely associated with the apparent porosity of the fired clay body (see Figures 3 and 4). In 

our case, the apparent porosity of the fired clay body depended on two important factors: the 

working moisture and the dose of combustible pore-forming agent. 

Table 5.  Properties of the test samples before or after the firing process 

Property  Test mixture 

M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Working moisture (wt %) 26.33 31.65 33.09 25.93 25.38 31.55 33.19 

Water absorption (wt %) 21.29 31.18 32.6 18.58 18.11 26.54 29.87 
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Apparent porosity (wt %) 33.76 45.12 46.72 31.64 30.6 40.68 44.3 

Bulk density (kg/m
3
) 1585 1448 1433 1703 1689 1533 1483 

Thermal conductivity (W/m.K) 0.384 0.305 0.298 0.457 0.438 0.338 0.312 

Compressive strength (MPa) 51.2 30.0 27.1 81.5 69.0 37.7 31.5 

 

 

Fig.3.   Relationship between apparent porosity and compressive 

strength 

 

 

Fig. 4.   Relationship between apparent porosity and thermal 

conductivity 
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By applying Vuppor additive, we achieved a significant increase in the working moisture while 

maintaining a constant plasticity of the brick clay (mixtures of M1, M2, M5 and M6). Vuppor 

additive usage allowed for a simultaneous reduction of the linear drying shrinkage (M1, M2, M5 

and M6), which led to a synergistic effect that positively affected pore structure growth and 

decreased the thermal conductivity when compared to mixtures M0, M3, and M4. However, an 

important consideration here is that the combustible agent also affected the thermal conductivity 

coefficient (M0, M1, M2, M4, M5 and M6). 

On the other hand, price can be an important factor when selecting the most appropriate mixture 

for brick production (as shown in Table 6). Price of mixture per ton of brick was calculated based 

on the next input prices: sawdust 13.5 €/prms, coal sludge 75 €/t, Vuppor 0.8 €/kg. Based on the 

results listed in Table 6, by using mixture M5 (5 vol % sawdust + 0.5 wt % Vuppor additive) 

thermal conductivity can be decreased from 0.384 to 0.338 W/mK and production costs can be 

decreased by 20 % when compared with the mixture currently used (M0). 

Table 6.   Increasing cost on the combustible pore-forming agents and additive Vuppor for the 

test mixtures per 1 t of the brick product 

Testing mixture M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 

Price (€/t) 17.60 26.10 30.40 - 5.90 14.00 18.30 

 

 CONCLUSION 4

The results obtained show that a pore percentage increase in the fired clay body can be achieved 

not only by applying combustible pore-forming agents but also by the application of Vuppor 

additive. As described in the introduction, conventional pore-forming agents are gradually more 

expensive and they are causing several problems in the production of bricks. Therefore, Vuppor 

additive can be recommended as a suitable alternative. 

 We also found that Vuppor additive has the same effect on pore structure formation on the 

fired clay body than conventional pore-forming agents while reducing CO2 emissions.  

 By using a dose of 0.5 wt % Vuppor additive, the production costs can be reduced by 20 % 

and the thermal conductivity by 12 % and CO2 emissions can be reduced by 60 %. 

 Further reduction of CO2 emissions can be achieved through shortening of the burning process 

and through reduction of the firing temperature [21-22]. 

 On the other hand, conventional combustible pore-forming agents can be used, for example in 

the furniture industry [23], the biogas production [24-25], the energy sector - fluidized bed 

combustion [26], the waste composting methods [27] or the bioethanol production [28] that 

could be a more environmentally friendly solution (for reducing CO2 emissions) than the 

actual ones. 
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Abstract 

Present knowledge about the effect of pore structure on the thermal conductivity is very different. 

The smallest pores have the greatest impact in reducing the thermal conductivity of the porous 

matrix, this is the opinion which is predominant. In recent years have appeared several results 

that contradict this opinion. Based on our results achieved, where three test samples had the same 

pore volume, but their thermal conductivity values was different, we have come to an important 

conclusion. The pore size of the fired clay body with low thermal conductivity should be greater 

than 1 µm. 

Keywords: Clay brick, Pore structure, Pore-forming agents, Thermal conductivity. 

 INTRODUCTION 1

The influence of pore size distribution on the thermal conductivity in ceramics was investigated, 

for example, by authors such as Schlegel, Rhee, Nait-Ali, Pia and others [1-8].  

Authors Schlegel et al. [1-2] report that for the thermal insulating material it is important that this 

material contains a large amount of small pores. With the increase of pore diameter, its thermal 

conductivity increases. According to these authors, pore diameter should be smaller than the 

value of the mean free path of the gas molecules. Then in fact, there is a significant decrease in 

the thermal conductivity, see Fig. 1. 

A similar opinion also have authors Nait-Ali et al. [6]. To achieve the radical reduction of the 

thermal conductivity of the porous material (ZrO2), the effective pore size should be less than 10 

µm. 
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Fig. 1.   The qualitative dependence of the thermal conductivity from the pore size,                  

ī - the mean free path of the gas molecules   

On the other hand, there are authors who recommend that the pores have an effective size of 

greater than 1 µm. Pia and Sanna [7] watched several types cumulative curves of pore-size 

distribution of various composites. They found that for reduction of the thermal conductivity of 

the porous composite, the pores less than 1 µm are the least suitable. 

 Shepherd and Sanders [8] used in the manufacture of test samples adjusted peanut hulls as 

combustible pore forming agents. These authors determined that the pores larger than 5 µm have 

a significant impact on the decrease in thermal conductivity. The pore volume in the size range 

below 1 µm was the same for all three doses pore forming agent (5, 10 and 15 wt.%). 

Based on the above knowledge we can observe different views on the impact of pore size 

distribution in the fired clay brick from the point of view its thermal conductivity. The authors in 

present article would like to provide a convincing answer to the question concerning the 

influence of pore size on the thermal conductivity of the fired clay body. 

 EXPERIMENT 2

For this experiment, we used basic brick clay raw materials consisting mainly of Quaternary loess 

sediments (loess and loess loams) from Pezinok (Slovak Republic). The chemical and particle 

size composition of loess sediments are listed in Table 1 and Table 2, and the mineralogical 

characterization (TGA-DTA and XRD) is shown in Fig. 1 and Fig. 2, respectively. From the 

mineralogical point of view, the material is composed of illite-chlorite with a high proportion of 

calcium carbonates.  

Pore-forming agents (sawdust 12 vol %, cellulose sludge 1.5 vol % and 1 vol % of coal sludge) 

are added to the brick clay in order to reduce the thermal conductivity of the final products, Table 

3 (sign of testing mixture – M0). 
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Table 1.   Chemical composition of the brick clay 

Chemical composition (%) Chemical composition (%) 

SiO2 48.7 K2O 2.51 

Al2O3 13.7 MnO 0.35 

Fe2O3 5.67 TiO2 0,69 

CaO 9.99 P2O5 0.16 

MgO 3.74 SO3 0.21 

Na2O 0.50 Loss on ignition 13.4 

 

Table 2.   Particle-size composition of the brick clay 

Particle-size (%) 

under 0.002, mm 22.0  

0.002 to 0.2, mm 68.0  

above 0.2, mm 10.0  

 

 

Fig. 1.   TGA-DTA curves of the brick clay 
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Fig. 2.   XRD of the brick clay 

 

Table 3.   Test mixtures 

Sign  of test 

mixture 

Sawdust 

(vol %) 

Cellulose sludge 

(vol %) 

Coal sludge 

(vol %) 

Vuppor 

(wt %) 

M0 12 1.5 1 - 

M1 12 1.5 1 0.5 

M2 12 1.5 1 0.75 

M3 - - - - 

M4 5 - - - 

M5 5 - - 0.5 

M6 5 - - 0.75 

 

Vuppor additive is industrially manufactured product (name company: VUP - Petrochemistry 

Research Institute, Prievidza, Slovak Republic). This additive is a white emulsion based on 

aldehyde condensates that contains no sulfur containing compounds or inorganic impurities. 

During its burning process, only oxides of carbon, nitrogen and water vapor are emitted. Vuppor 

additive has a dry matter value of 38 wt % and a density of 1140 kg/m
3
, is soluble in water and 

meets all the hygiene requirements. The optimal dose of the additive, measured in dry matter 

percentage, ranges from 0.5 to 0.75 wt % of the total dry clay weight. For this, the total dry 

matter of the additive is determined gravimetrically by the amount of residue remaining after 

desiccated. 

The presence of this additive results in a surface tension increase on the water contained in the 

brick clay, which significantly reduces its plasticity. To achieve the original value of plasticity, 

the amount of water added must be increased. This water will evaporate during the drying 
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process, and consequently, higher porosity both on the dried and on the fired clay body can be 

obtained. 

2.1 Production of test samples 

According to the requirements of the manufacturer, seven test mixtures were prepared, see 

Table 3. The applied additives (sawdust, cellulose sludge, coal sludge and Vuppor) were added to 

“clean” clay. Then each mixture was homogenized. The constant mass plasticity was the 

same in all cases (upsetting height 31 mm according to Pfefferkorn). Plastic clay bodies 

(sample dimensions of 100x50x20 mm) were uniaxially pressed at pressure of 1.2 MPa. Test 

samples were stored for 48 hours at laboratory temperature (20 C) and then dried at constant 

weight at 105 °C. Specimens were fired in an electric laboratory furnace with a regulated regime 

of firing. We have maintained a stable oxidation environment within the furnace and the firing 

curve applied in the brickworks of Pezinok was used with the maximum temperature of 870 °C. 

The determination of specific properties on the plastic clay body and fired clay body were 

performed according to the standards listed in Table 4. An ISOMET Model 104 (Applied 

Precision Ltd., Bratislava) was used to determine the thermal conductivity coefficient. Porosity 

measurements (pore volume and median pore radius) were made using a high pressure mercury 

porosimeter (Thermo Finnigan Pascal 240, firm Thermo Scientific). 

 RESULTS AND DISCUSSION 3

The results obtained by mercury porosimetry on the fired samples are shown in Figures 3 and 4. 

These results support the fact that we can easily achieve similar porosity levels when replacing 

greater part of combustible pore-forming agents with a small dose of Vuppor additive (M0 and 

M5).  

 

Fig. 3.    Pore diameter distribution curves 
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Fig. 4.   Pore size distribution histogram 

Our research was focused on assessing how pore size affects the thermal conductivity of the fired 

clay body. The results showing the effects obtained for pore size ranging from 0.001 to 0.1 µm 

are shown in Fig. 5, and those for pore size between 0.1 and 5 µm are shown in Fig. 6. The 

results did not indicate a correlation between pore size ranging from 0.001 to 0.1 µm and the 

thermal conductivity (Fig. 5). In contrast, a linear regression existed between pore size ranging 

from 0.1 to 5 µm and thermal conductivity (Fig. 6). Based on this, it was confirmed that thermal 

conductivity is affected more by pore sizes above 0.1 µm than by pore sizes below 0.1 µm. 

Moreover, these results are consistent with the results of the researchers mentioned earlier [7-8].
 

 

Fig. 5.   Relationship between pore volume and thermal 

conductivity in pore size of 0.001 to 0.1 µm 
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Fig. 6.   Relationship between pore volume and thermal 

conductivity in pore size of 0.1 to 5 µm 

 

 CONCLUSION 4

 The results obtained show that a pore percentage increase in the fired clay body can be 

achieved not only by applying combustible pore-forming agents but also by the application of 

Vuppor additive. As described in the introduction, conventional pore-forming agents are 

gradually more expensive and they are causing several problems in the production of bricks. 

Therefore, Vuppor additive can be recommended as a suitable alternative. 

 We also found that Vuppor additive has the same effect on pore structure formation on the 

fired clay body than conventional pore-forming agents while reducing CO2 emissions.  

 The presence of Vuppor additive in the fired clay body increases the proportion of pores, 

especially with a size range between 0.1 and 5 µm, having a positive impact on the reduction 

of its thermal conductivity.  
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Abstract 

State road I/18 in the section between Žilina and Martin belongs among the busiest sections of 

road transport infrastructure in Slovakia. The average daily traffic intensity on a given section is 

more than 29,000 vehicles, from which 7,500 vehicles are trucks [1]. Some bridge structures on a 

given section were built in the 60s of the 20th century. Concerning to the age of objects (more 

than 50 years), the lack of maintenance and environmental loads, it occurs to a significant 

degradation of bridges and this can lead to the loss of their functionality. One of the bridges, 

located at that road section, is also bridge “Zlatné”. The paper is focused on diagnostic of bridge 

on road I/18 – in the part “Zlatné” of village Strečno. A lot of experts not only in Slovakia, but 

also in the world, are addicted to problematic of bridge diagnostic, failures and their removal 

[2,3,4,5,6,7].  

Kľúčové slová: Most, diagnostika, betón, chloridy, merania, predpätie 

 ÚVOD 1

Štátna cesta I/18 v úseku medzi Žilinou a Martinom patrí medzi najvyťaženejšie úseky cestnej 

dopravnej infraštruktúry. Je to známy úsek popri obci Strečno, v ktorom dochádzalo a stále 

dochádza ku značnému množstvo dopravných nehôd. Priemerná denná intenzita dopravy na 

danom úseku je viac ako 29 000 vozidiel, pričom nákladné vozidlá z toho tvoria približne 

7 500 vozidiel [1]. Túto situáciu (odľahčenie úseku) by mala vyriešiť dostavba diaľnice 

s obchvatom mesta Žilina. Niektoré mostné objekty na danom úseku boli stavané v 60-tych 

rokoch 20-teho storočia. Vzhľadom na vek objektov (viac ako 50 rokov), nedostatočnú údržbu 

a environmentálne zaťaženie dochádza ku značnej degradácii mostných objektov a to môže viesť 

až ku strate ich funkčnosti. Jedným z mostov, ktorý sa nachádza v danom úseku, je aj most 

„Zlatné“ v časti obce Strečno, ktorá má rovnaký názov Zlatné. Príspevok je zameraný na 

diagnostiku daného objektu, ktorá bola vykonaná ešte v roku 2011. 

Diagnostika a prepočet mosta cez údolie „Zlatné“ na ceste I/18, ev. č. 018 - 264 boli vypracované 

na základe objednávky Slovenskej správy ciest, Investičná výstavba a správa ciest Žilina. 

Zhotoviteľom úlohy bola poverená Katedra stavebných konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty 

Žilinskej univerzity v Žiline. 
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Výstupom z diagnostiky a prepočtu bola „Správa o diagnostike a prepočte mosta cez údolie 

„Zlatné“ na ceste I/18, ev. č. 018 – 264, ktorá obsahovala hlavne:  

- popis projektovaného a aktuálneho technického stavu,  

- výsledky skúšok a meraní,  

- prepočet – stanovenie odolnosti nosných prvkov mosta so zohľadnením jeho aktuálneho stavu,  

- ideový návrh na odstránenie porúch a zlepšenie jeho technického stavu. 

Ako podklady pre diagnostiku slúžili okrem iného aj Mostný list [8] a projekt [9]. Podrobný 

dokument, ktorý okrem podrobného popisu porúch, uvádzal aj zaťažiteľnosť mosta stanovenú 

statickým prepočtom takto: 

- normálna:  Vn = 28 t,   

- výhradná:  Vv = 52 t, 

- výnimočná: Ve = 345 t, 

a stavebný stav mosta hodnotil stupňom: V. – zlý. 

 OPIS MOSTNÉHO OBJEKTU 2

Preložka št. cesty I/18 v úseku Žilina – Strečno predpokladala výstavbu podobných mostných 

objektov pri Mojšovej Lúčke a pri Zlatnom. Pôvodný zámer navrhovateľa – Dopravoprojektu 

Bratislava, bol aplikovať v tom čase novú technológiu výstavby takýchto mostov – letmú 

betonáž. V oboch prípadoch vychádzali z dispozičného riešenia mosty priame, pomerne vysoko 

nad údolím (čo vylučovalo uložiť cestu I/18 na násyp) s rovnakými, alebo podobnými 

geometrickými parametrami. Nakoniec sa podľa tohto zámeru realizoval len most „Zlatné“. 

Jedná sa o združený rám o troch poliach o rozpätí 42,0 + 64,0 + 42,0 m s kĺbom v strede 

stredného poľa (obr. č.1). Projekčné práce sa uskutočnili v r. 1958 a 1959. Po prípravných 

prácach sa s výstavbou začalo na začiatku 60-tych rokov. Technológia výstavby (letmá betonáž) 

bola v tom čase pomerne nová a vyznačovala sa riešením pozdĺžneho pohybu nosnej konštrukcie 

umiestnením kĺbu v strede stredného poľa pomocou pohyblivých oceľových ložísk do tohto 

prierezu a vzájomným spojením koncov oboch polovíc tohto poľa zopnutím káblami z lán Ø P 

4,5 mm (drôty). Takéto riešenie – aj keď malo v čase návrhu logické zdôvodnenie (veľké 

pozdĺžne dilatačné pohyby a v neposlednom rade aj vzory z iných krajín) sa ukázalo ako zdroj 

porúch nosnej konštrukcie a prvkov príslušenstva a vybavenia mosta. 

V konkrétnom prípade mosta „Zlatné“ sa po celú dobu životnosti tento problém neriešil 

komplexne, ale len odstraňovaním porúch, ktoré takéto riešenie spôsobovalo. S ohľadom na 

zvýšený dopravný ruch a neistý začiatok výstavby diaľnice v tomto úseku, bolo potrebné tento 

problém riešiť tak, aby most mal plánovanú životnosť a zaručoval bezpečnosť dopravy po ňom. 
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 Pohľad na mostnú konštrukciu Obr. č.1:

2.1 Nosná konštrukcia 

Tvorí ju predpätá rámová konštrukcia, zložená z dodatočne predpätej rámovej priečle 

a železobetónových podpier – opôr a pilierov. Rozpätia polí sú 42,0 + 64,0 + 42,0 m. Monolitické 

ŽB piliere a opory majú výšku – krajné opory: 5,92 m – O1 a 7,99 m – O2, vnútorné piliere: 

17,145 m – P1 a 17,345 m – P2. 

Piliere sú votknuté do nosnej konštrukcie, čím vzniká v mieste styku piliera – rámovej stojky 

s nosnou konštrukciou – rámovou priečľou, rámový kút. Zvláštnosťou navrhnutého systému je 

umiestnenie kĺbu v strede stredného poľa. Dôvody boli jednako statické (veľká dĺžka 

dilatovaných polí a i.), ale aj geometrické. 

Nosná konštrukcia – rámová priečľa má po dĺžke premenlivú výšku: od 1,68 m v krajných 

poliach; nad vnútornými podperami je to 3,70 m. Nábehy sú parabolické. Komorová NK má dve 

komory, t. j. 3 steny o hrúbke 0,41 m a hornú a spodnú dosku. Hrúbka spodnej dosky je 

premenlivá po celej dĺžke; steny majú premenlivú hrúbku len v krátkych úsekoch nad vnútornými 

podperami. 

Časť nosnej konštrukcie bola betónovaná letmo a časť bola betónovaná na podpernom lešení. 

Celková dĺžka nosnej konštrukcie realizovaná na podpernom lešení a betónovaná letmo je 148,50 

m. Predpätie je pozdĺžne a priečne káblami z prútov 17 Ø P 4,5 mm. Na predpínanie bola použitá 

hladká patentovaná výstuž. Nosná konštrukcia je vybetónovaná z betónu            C 30/37. 

2.2 Spodná stavba 

Nosná konštrukcia je podopretá na ŽB oporách a stredných dvoch pilieroch. Stredné piliere tvoria 

s časťou nosnej konštrukcie východiskový zárodok, od ktorého sa odvíjala letmá betonáž. Piliere 

(2 ks) sú monolitické rámové konštrukcie, založené plošne. Piliere majú rovnakú konštrukciu, ale 
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výškovo sú odlišné. Základ tvorí základová doska, ktorá je uložená plošne. Driek tvoria dva stĺpy 

premenlivého prierezu. V hornej časti podpery je stena – priečnik, ktorá uzatvára rámovú 

podperu v hornej časti. Táto stena pokračuje vo vnútri nosnej konštrukcie zvislými stenami hr. 

700 mm. Kvôli prieleznosti nosnej konštrukcie sú v nadpodperových stenách otvory 1000/600 

mm. 

Základy pilierov sú z betónu C 12/15. Driek a stena – priečnik sú z betónu C 16/20. Zvislé steny 

piliera zaisťujúce votknutie, t. j. rámový kút sú z betónu C 30/37. Krajné podpery – opory majú 

konštrukčné usporiadanie: 

- plošný základ 3,6 x 12,50 m z betónu C 12/15, je spojený s úložným prahom troma stĺpmi, pod 

každou stenou jeden, ktoré majú šírku 0,8 m, dĺžku 1,5 m a premenlivú výšku – rozdielnu 

u opory O1 a O2, 

- z úložného prahu1,5 x 1,5 m vybieha záverná stienka o hrúbke 0,50 m, 

- zo závernej stienky a úložného prahu vybiehajú konzolové krídla kolmé,  

- betóny jednotlivých prvkov opôr sú zhodné s betónmi pilierov,  

- na rube opôr vybiehajú na spodnej strane úložných prahov ŽB stienky 0,380 x 1,80 m na celú 

dĺžku úložného prahu, na zachytenie zemného tlaku,  

- na vystuženie ŽB prvkov opôr je použitá výstuž ROXOR. 

 STAV MOSTNÉHO OBJEKTU V ROKU 2011 3

Poruchy, ktoré na moste boli, boli dôsledkom stavu poznania v mostnom staviteľstve v dobe 

realizácie, ale aj nedostatočnej údržby v súčasnosti. Naviac bolo rozhodnuté použiť na výstavbu 

takýchto mostov novozavádzaný technologický postup – letmú betonáž. V súčasnej dobe – 

v dobe zavedenia EN pri návrhu betónových konštrukcií, je potrebné rešpektovať aj zásady 

týchto noriem. 

Na obr. č.2 je vidieť riešenie a stav NK v mieste kĺbu zo spodu. Z uvedených záberov je vidieť, 

že hlavným zdrojom porúch na moste bol kĺb v strede stredného poľa. Okrem toho dochádzalo 

v strednom poli k vzniku trvalého priehybu, ako dôsledok reologických zmien betónu a výstuže. 

Boli to tieto poruchy: 

- zanášanie prierezu v strede nečistotami, ktoré zadržiavali vodu (vlhkosť) a spôsobovali koróziu 

betónu a výstuže (obr. č.3), 

- v priestore nad piliermi (v komore) sa hromadila voda, ktorá pôsobila podobne ako 

v predchádzajúcom prípade, 

- trvalý priehyb NK v strede mosta (kĺb), mal za následok zhoršenia komfortu jazdy po moste. 

Okrem týchto systémových porúch sa na nosnej konštrukcii vyskytovali ešte ďalšie poruchy, ako: 

trhliny v priečnych stužidlách nad podperou, nižšia kvalita betónu vo výstužnom priečniku, 
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korózia oceľových valčekových ložísk v kĺbe (obr. č.3), korózia lán spájajúcich kĺb, korózia 

výstuže (predovšetkým dištančnej), ktorá mala malé krytie betónom, a pod. 

 

    

 Vložený kĺb uprostred stredného poľa – pohľad z boku na NK Obr. č.2:

  

 Kĺb v strede 2. poľa - znečistenie nánosmi z vozovky Obr. č.3:
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 Povrchová degradácia betónu a odlupovanie krycej vrstvy Obr. č.4:

Na oporách bola vidieť povrchová degradácia betónu, odlupovanie krycej vrstvy a následne 

korózia výstuže (obr. č.4). Na okrajových výstupkoch piliera bola vidieť odkrytá betonárska 

výstuž, prípadne aj zvislé trhliny, citlivé boli miesta styku stĺpa s nosnou konštrukciou. Je to 

najnižšie miesto na NK a preto sa tam hromadila voda. Tá pôsobila deštruktívne na betón 

a výstuž v tomto priereze. 

Pevnosť betónu v tlaku mostnej konštrukcie sa zisťovala Schmidtovým tvrdomerom – typ N 

(DigiSchmidt) podľa STN 73 1373. Skúšobné miesta boli volené s prihliadnutím na dostupnosť 

a požiadavky normy STN  73 2011. Skarbonatizovaná povrchová vrstva každého skúšobného 

miesta bola odstránená brúsením. Na každom skúšobnom mieste sa vykonalo najmenej 10 

platných meraní. Zistené hodnoty tried betónu boli už uvedené u jednotlivých prvkov. 

Skúšky chloridových iónov boli vykonané pomocou prístroja RCT dánskej firmy GERMANN 

INSTRUMENTS. Z nosnej konštrukcie mostného objektu sa odobrali vzorky betónu – celkovo 

bolo odobratých 8 vzoriek. Po prepočítaní obsahu chloridových iónov Cl
-
 na predpokladané 

množstvo cementu použitého pri výrobe betónu vyplývalo, že obsah chloridových iónov Cl
-
/mc 

bol okrem vzorky CH 1 a CH 4 pri všetkých ostatných vzorkách nad kritickou hodnotou obsahu 

chloridových iónov Cl
-
 pre železobetónové konštrukcie (Ckrit = 0,4 Cl

-
/mc) podľa ustanovenia 

v tej dobe platnej normy STN EN 206-1 [10]. 

Karbonatizácia betónu sa určovala jednoduchou indikačnou metódou, zvlhčením betónu 

fenolftaleínom (0,1 % roztok v etylalkohole), ktorý pri aplikácii na čerstvú lomovú plochu betónu 

pri pH  9 zostáva bezfarebný a pri lomovej ploche betónu s pH  9 mení sfarbenie na 

červenofialovo. Merala sa vzdialenosť zafarbenej vrstvy, vždy kolmo na povrch konštrukcie. 

Z výsledkov na meraných miestach vyplývalo, že hĺbka karbonatizácie na všetkých skúšobných 

miestach nie je väčšia ako betónová krycia vrstva (max. 13,0 mm). Z toho vyplývalo, že 

nebezpečenstvo napadnutia výstuže koróziou bolo iba v miestach kde je odpadnutá betónová 

krycia vrstva príp. v miestach výskytu trhlín na konštrukcii. 
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 PREPOČET MOSTNÉHO OBJEKTU 4

Statický prepočet mostného objektu vychádzal z podkladov získaných z diagnostiky objektu 

a z archívu SSC [9] (geometria konštrukcie, materiály použité v konštrukcii, atď.). 

V statickom prepočte sa jednalo o 3-poľovú rámovú predpätú mostnú konštrukciu z dodatočne 

predpätej rámovej priečle s kĺbovým spojom v strede stredného poľa a železobetónových podpier 

(piliere a opory). Kĺb umožňuje pootočenie prierezu v zvislej rovine, horizontálny posun, ale 

prenáša zvislé sily – pomocou predpínacích zvislých tiahel, ktoré sú porušené koróziou. 

Nosná konštrukcia bola modelovaná ako zjednodušená priestorová konštrukcia z prútových 

prvkov. Nábeh v poliach a zvislých stojok pilierov bol modelovaný pomocou „premenlivého  

prierezu“. Model bol realizovaný metódou konečných prvkov s využitím programového systému 

Scia Engineer 2009. Statická schéma a výpočtový model sú znázornené na obr. č.5. 

  

 Statická schéma a výpočtový model mostného objektu Obr. č.5:

Zaťaženie bolo uvažované podľa noriem STN EN [11,12] podľa požiadavky SSC. Boli 

uvažované stále zaťaženia a premenné pohyblivé zaťaženia cestnou dopravou na pozemných 

komunikáciách – zaťažovací model 1 (load model 1 - LM 1), zaťažovací model 2 (load model 2 - 

LM 2), zaťažovací model 3 (load model 3 - LM 3 – zvláštne vozidlá), zaťaženie chodníkom (CH) 

a brzdné a rozjazdové sily (B). Keďže sa jednalo o komunikáciu na ceste I/18, zaťažovací model 

4 (load model 4 - LM 4 – dav ľudí) nebol uvažovaný vzhľadom na frekvenciu dopravy (toto 

zaťaženie nebolo rozhodujúce).  

Zo zhrnutia výsledkov vyplývalo, že rámová priečla nevyhovela na posúdenie napätí na konci 

životnosti v niektorých prípadoch. Takže nevyhovuje na zaťaženie dané normou STN EN 1991-2 

[12]. Z tohto dôvodu neboli posudzované momenty únosnosti (medzný stav únosnosti), ale len 

medzné stavy používateľnosti (obmedzenie napätí). Obdobne nevyhovel prierez piliera S2 - v 

hlave stojky piliera. Z uvedeného vyplývalo, že nosná konštrukcia (predpätá rámová priečla 

a rámové stojky – piliere) musia byť zosilnené! 

 ZÁVERY 5

Diagnostika (vizuálna a dotyková) a prepočet ukázali, že mostný objekt nevyhovoval už 

súčasným európskym požiadavkám daných v normách STN EN, ale je ho možno opraviť na 

úroveň, ktorú si vyžadujú súčasné normy a predpisy. Predpokladom správnej funkcie mosta 
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v prevádzke je – okrem vykonania všetkých opráv porúch zistených diagnostikou, riešených 

v následnej PD – pravidelná údržba mosta. Boli odporúčané tri variantné riešenia stavu mostného 

objektu pre jeho ďalšiu využiteľnosť: 

- Variant „A“ – sanácia pôvodného mostného objektu, bez zásahu do jeho statického systému. Od 

riešenia sa očakávalo zvýšenie životnosti a bezproblémovú prevádzku, ale neočakávalo sa 

zvýšenie zaťažiteľnosti mosta. Variant neodstraňoval príčiny porúch, ale len ich dôsledky; 

- Variant „B“ – sanácia pôvodného mostného objektu a zvýšenie zaťažiteľnosti zosilnením 

oblasti okolo stredu stredného poľa pomocou klasických stavebných prvkov – betónu a ocele. Od 

riešenia sa očakávalo zvýšenie únosnosti a v obmedzenom rozsahu aj tuhosti NK; 

- Variant „C“ – podobné riešenie ako variant „B“. Zosilnenie nosnej konštrukcie by sa 

realizovalo prídavným predpätím vonkajšími káblami. Od tohto spôsobu sa očakávalo zvýšenie 

zaťažiteľnosti a tuhosti mostného objektu. Dopravná situácia umožňovala vylúčenie dopravy na 

mostnom objekte počas rekonštrukcie. 

Ako sa neskôr ukázalo, pri vypracovaní PD na rekonštrukciu objektu bol uprednostnený posledný 

variant „C“, ktorý bol aj nami najviac odporúčaný. V súčasnej dobe je objekt už po rekonštrukcii 

(obr. č.6) a je v prevádzke. 

 

 Pohľad na most po rekonštrukcii Obr. č.6:
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[12] STN EN 1991-2: Zaťaženia stavebných konštrukcií. Časť 2: Zaťaženia mostov dopravou 

+ Národná príloha. 
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Abstract 

The paper deals with a description of selected methods, by which it is possible to detect the 

corrosion loss of steel reinforcement, based on the recorded change in electrical resistance at 

time. By verification the suitability of using these methods in previous researches [1-8], we 

prepared new samples with required dimensions within project APVV-14-0772. We will monitor 

formation and progression of corrosion on samples of reinforcing steel in the form of separate 

bars and in bars embedded in concrete. There will be also used samples of structural steel in 

project. Part of the samples will be exposed to the atmospheric environment and the remaining 

samples will be subjected to accelerated tests in climatic chambers. 

Klíčová slova: monitoring, korózny úbytok, betonárska oceľ, konštrukčná oceľ, elektický odpor 

 ÚVOD 1

Voľba vhodného spôsobu merania odporu závisí od požadovanej presnosti, od veľkosti meraného 

odporu, od jeho prevedenia a charakteru, od napájacieho prúdu (jednosmerný alebo striedavý), od 

podmienok, pri ktorých sa má meranie uskutočniť a pod. Požadovaná presnosť môže zásadne 

ovplyvniť výber metódy merania. Čím bude požadovaná presnosť väčšia, tým prísnejšie musíme 

posudzovať vplyvy rôznych rušivých veličín (napr. zmenu teploty, prechodové odpory, zvodové 

prúdy a pod.). Napríklad pri presnom meraní odporu musíme dosiahnuť, aby všetky časti 

meracieho zariadenia spolu s meranými odpormi mali rovnakú a zároveň známu teplotu. 

Pri meraní elektrického odporu jednosmerným prúdom môžeme z hľadiska meracieho rozsahu 

použiť metódy pre meranie stredných, malých alebo veľkých odporov. Pre naše experimentálne 

merania (in situ, v laboratóriu) budeme používať metódy pre meranie malých odporov, ktoré sú 

pre nás vhodné z hľadiska rozsahov a chýb merania. Zaznamenávané a vyhodnocované budú 

https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Politechnika-Warszawska-Filia-w-Plocku/Wydzial-Budownictwa-Mechaniki-i-Petrochemii/Instytut-Budownictwa
https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Politechnika-Warszawska-Filia-w-Plocku/Wydzial-Budownictwa-Mechaniki-i-Petrochemii
https://www.bip.pw.edu.pl/Sklad-osobowy/Politechnika-Warszawska-Filia-w-Plocku
mailto:brodnan@fstav.uniza.sk
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korózne úbytky konštrukčných ocelí, samostatných tyčí betonárskej ocele (obr. č.1) a vzoriek 

betonárskej ocele zabudovanej v betóne, ktoré získame meraním zmien elektrického odporu 

jednotlivých skúšobných vzoriek. Vzorky merané in situ budú umiestnené na rôznych miestach 

Slovenska, kde budú zaznamenávané aj podmienky a parametre pôsobiaceho prostredia. Niektoré 

vzorky, ktoré sa nepoužijú na in situ merania budú podrobené zrýchleným koróznym skúškam v 

klimatických komorách. 

 

 Meranie korózneho úbytku zmenou elektrického odporu Obr. č.1:

 METÓDY MERANIA MALÝCH ODPOROV 2

Malé odpory dosahujú hodnoty menšie než 1 . Presnosť merania je ovplyvnená prechodovými 

odpormi, odpormi prívodných vodičov a termoelektrickými napätiami. 

Prechodový odpor sa vyskytuje pri rozoberateľných spojeniach dvoch alebo viacerých vodičov, 

alebo na svorkách odporov a prístrojov. Veľkosť prechodového odporu závisí od materiálu 

stykov, akosti povrchu styčných plôch, tlaku pôsobiacom na spojení vodičov a pod. Napríklad 

prechodový odpor kolíčkového prepínača kvalitnej konštrukcie je asi 0,5.10
-4

  a u otočného 

prepínača asi 2.10
-4

 . Pri znečistenom povrchu a nekvalitnom styku sa môže povrchový odpor 

mnohonásobne zväčšiť až na 10
-3

  a viac. Prechodové odpory na svorkách prístrojov, rezistorov 

a odporových dekád sa podľa veľkosti, akosti stykových plôch a utiahnutia pohybujú v rozmedzí 

10
-4

  až 10
-12

 . Ak sú nedbanlivo pritiahnuté svorky, mechanické spojenie s malým tlakom 

(napr. „krokodílky“) alebo znečistené svorky môžu sa prechodové odpory zväčšiť až na desatiny 

. 

Odpor prívodov je odpor vodičov, ktorými je meraný odpor pripojený k meraciemu zariadeniu. 

Musíme s ním uvažovať hlavne pri meraní malých odporov. 

Vplyv prechodových odporov a odporov prívodných vodičov môžeme vylúčiť použitím tzv. 

potenciálnych (napäťových) svoriek. Meranie odporu je v princípe založené na meraní úbytku 

napätia na meranom odpore. Pokiaľ by sme pripojili milivoltmeter na svorky, ktorými 

privádzame k odporu prúd, nie je možné zaručiť, že odpočítané napätie je úmerné len veľkosti 

meraného odporu a prechádzajúcemu prúdu. Na svorkách sa vyskytujú prechodové odpory. 
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Termoelektrické napätia sa vyskytujú pri styku dvoch kovov, ktoré môžu mať inú teplotu než 

ostatné časti. Termoelektrické napätie sa pripočíta alebo odpočíta od napätia v meranom obvode. 

Veľkosť termoelektrického napätia znížime vhodnou voľbou materiálu stykov a vyrovnaním 

teploty všetkých častí. Vplyv termoelektrického napätia môžeme vylúčiť dvojitým meraním pri 

rôznych smeroch prúdu. Z oboch meraní vypočítame aritmetický priemer.  

2.1 Meranie malých odporov Ohmovou a porovnávacou metódou 

V týchto prípadoch je nutné použiť na pripojenie rezistora štvorsvorkové zapojenie, ktoré vplyvy 

prechodových odporov svoriek a vplyv prívodov eliminuje. Štvorsvorkové zapojenie na meranie 

odporu Ohmovou metódou je na obr. č.2. Zo zapojenia je jasné, že úbytok napätia na prúdových 

svorkách A a B nie je meraný pripojeným milivoltmetrom, nepripočíta sa teda k úbytku napätia 

na meranom rezistore. Meraný odpor je definovaný medzi svorkami C a D. Napäťové svorky E 

a F sú v sérii s milivoltmetrom a ich prechodový odpor je možné voči vstupnému odporu 

milivoltmetra väčšinou zanedbať. 

a)       b)  

 Štvorsvorkové zapojenie na meranie malých odporov: a) Ohmova metóda, b) Obr. č.2:

Porovnávacia metóda 

Na meranie malých odporov je vhodné na porovnávanie použiť porovnávaciu metódu napätí. Aj 

v tomto prípade sa použije štvorsvorkové zapojenie. Pokiaľ použijeme na meranie úbytku napätia 

na oboch odporoch rovnaký voltmeter, je výhodné merať v oboch prípadoch na rovnakom 

rozsahu. Vo výsledku sa potom neuplatní celková chyba voltmetra, ale iba odchýlka od linearity, 

ktorá je pri meraní väčšinou zanedbateľná.  

2.2 Meranie malých odporov Thomsonovým mostíkom 

Na meranie odporov menších ako 1  sa kvôli odstráneniu vplyvu prechodných odporov na 

svorkách a vplyvu odporov spojovacích vodičov používa Thomsonov mostík (obr. č.3). Merací 

rozsah mostíka je od 1  až do 10
-6

  . 

 

RX V 

A 
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Odpory RN a RX majú malé hodnoty a sú pripojené do prúdového obvodu mostíka cez prúdové 

svorky 1 - 2, resp. 3 - 4. Na ich napäťové svorky 1´- 2´, resp. 3´- 4´ je pripojená mostíková časť 

tvorená dekádami R3, R4, R3´, R4´, ktoré majú podstatne vyššie hodnoty ako odpory R1 a R2. 

Odpor R5 predstavuje jednak  odpor spojovacieho vodiča medzi svorkami  2 - 3 a jednak  v sérii 

zapojené prechodové odpory, ktoré vznikajú nedokonalým galvanickým spojom na prúdových 

svorkách odporov R1 a R2. Prechodové odpory na napäťových svorkách odporov R1 a R2 sa 

neuplatňujú, nakoľko sú zapojené do série s odpormi R3, R3´, resp. R4, R4´, ktoré sú o niekoľko 

rádov vyššie. 

Pri praktickom meraní sa cez prúdové a napäťové svorky na miesto odporu R1 zapája neznámy 

meraný odpor Rx a podobne na miesto odporu R2 spravidla odporový normál RN. Vyvážený stav, 

t. j. keď galvanometer indikuje nulový prúd, sa dosiahne vhodným nastavením dvojitej odporovej 

dekády R3 = R3´ a rovnakými rezistormi R4 = R4´. 

 

 Schéma zapojenia Thomsonovho (Kelvinovho) dvojitého mostíka na meranie Obr. č.3:

malých odporov 

Na odvodenie rovnovážnych podmienok Thomsonovho mostíka použijeme transfiguráciu 

trojuholník - hviezda. Po úprave dostaneme všeobecnú podmienku rovnováhy, ktorú možno 

rozdeliť na dve podmienky. Prvá je: 

 



4

4

3

3

R

R

R

R
 (1) 

Druhá je 34 .. RRRR NX  , z ktorej možno vyjadriť hodnotu meraného odporu: 

 
4

3

R

RR
R N

X


  (2) 

Prvá podmienka sa musí dodržiavať už v priebehu vyrovnávania mostíka. Z tohto dôvodu je 

vhodné ju realizovať ako niektorý z nasledujúcich dekadických pomerov: 
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Presnosť merania závisí od presnosti odporového normálu RN, citlivosti nulového indikátora a 

presnosti odporových dekád R3, R3´, resp. R4, R4´. 

 PLÁN EXPERIMENTÁLNYCH MERANÍ 3

Pri výrobe vzoriek a realizovaných experimentálnych meraniach sa sústredíme na koróziu 

uhlíkových ocelí, medzi ktoré patrí betonárska oceľ používaná v železobetónových mostných 

konštrukciách a konštrukčná oceľ používaná pri výrobe oceľových mostných konštrukcií. Z 

hľadiska povrchovej ochrany oceľových konštrukcií v prevádzke sa budeme venovať aj korózii 

zinku, ktorý sa často používa ako ochrana oceľových častí a prvkov dopravnej infraštruktúry. 

Koróznu rýchlosť uhlíkových ocelí a zinku predstavuje ročný úbytok zinkového povlaku 

vplyvom korózneho prostredia a je vyjadrený úbytkom hrúbky povlaku v µm.rok
-1

 (v stavebnej 

praxi označované aj ako rcorr) alebo v úbytku povrchovej hmotnosti v g.m
-2

.rok
-1

 (ML). V prípade 

zinku je korózna rýchlosť charakterizovaná podľa stupňov koróznej agresivity uvedených v tab. 

1. Korózna rýchlosť závisí na koróznej agresivite prostredia, teda od znečistenia prostredia a na 

teplotno-vlhkostných podmienkach. Na základe ročných koróznych úbytkov potom možno 

odvodiť dlhodobé korózne úbytky a tiež životnosť zinkovej ochrannej vrstvy. 

 Korózna rýchlosť zinku charakterizovaná podľa stupňov koróznej agresivity Tabulka č.1:

Stupeň koróznej 

agresivity  
Korózna agresivita  

Rýchlosť korózie (rcorr) 

Zinok Jednotky 

C1 Veľmi nízka 
rcorr ≤ 0,7 

ML ≤ 0,1 

µm.rok
-1

 

g.m
-2

.rok 
-1

 

C2 Nízka 
0,7 < rcorr ≤ 5 

0,1 < ML ≤ 0,7 

µm.rok
-1

 

g.m
-2

.rok 
-1

 

C3 Stredná 
5 < rcorr ≤ 15 

0,7 < ML≤ 2,1 

µm.rok
-1

 

g.m
-2

.rok 
-1

 

C4 Vysoká 
15 < rcorr ≤ 30 

2,1 < ML ≤ 4,2 

µm.rok
-1

 

g.m
-2

.rok 
-1

 

C5 Veľmi vysoká 30 < rcorr ≤ 60 µm.rok
-1
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4,2 < ML ≤ 8,4 g.m
-2

.rok 
-1

 

CX Extrémna 
60 < rcorr ≤ 180 

8,4 < ML ≤ 25 

µm.rok
-1

 

g.m
-2

.rok 
-1

 

 

Podľa počtu meracích miest rozmiestnených v rámci Slovenska, bol pripravený zodpovedajúci 

počet vzoriek. V prípade betonárskej ocele boli zvolené vzorky len samostatnej betonárskej ocele 

a vzorky betonárskej ocele zabudovanej v betóne (obr. č.4). Vzorky výstuže zabudované v betóne 

boli vyrobené z betonárskej ocele B 500B priemerov 6 mm, 10 mm a 14 mm a ako voľné tyče 

betonárskej výstuže priemerov 6 mm, 10 mm, 14 mm, 18 mm a 25 mm. Celkový počet vzoriek 

zabudovaných do betónu je 81 kusov a pripravených voľných tyčí je 135 kusov. 

a)       b)  

 Betonárska oceľ zabudovaná v betóne: a) umiestnenie betonárskej ocele pred Obr. č.4:

betonážou, b) uloženie vyrobených vzoriek s priemermi výstuží 6 mm, 10 mm a 14 mm  

Z konštrukčnej ocele bolo vyrobených 360 kusov vzoriek z ocele S355 J2 (obr. č.5). Vzorky 

majú v zmysle STN EN ISO 9226 [9] rozmer 150 mm x 100 mm. Hrúbku vzoriek z konštrukčnej 

ocele sme stanovili vzhľadom na dlhodobosť meraní na 3 mm. Každá zo vzoriek bola označená a 

zvážená na kalibrovaných váhach. Korózne úbytky budú určované hmotnostne. 

                   

 Vzorky konštrukčnej ocele  Obr. č.5:
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V plánovanom výskume budeme kvantifikovať aj druh korózie (rovnomerná korózia, 

nerovnomerná korózia, jamková korózia a pod.) Skutočný druh korózie bude overovaný vizuálne, 

prípadne mikroskopicky. 

 ZÁVER 4

Podľa potreby, ktorá môže vyplynúť počas riešenia projektu je možné pripraviť ďalšie vzorky na 

meranie korózie materiálov - ak by vznikla potreba rozšíriť počet meracích miest, prípadne 

zvýšiť počet meraní v laboratóriu. Vzorky pre zrýchlené meranie korózie budú skúšané 

v laboratóriách Stavebnej fakulty a Výskumného centra Žilinskej univerzity v Žiline. Získané 

výsledky meraní sa budú postupne vyhodnocovať štatistickými metódami. 

Plánovanými numerickými štúdiami sa overí vplyv korózie betonárskej ocele alebo konštrukčnej 

ocele na odolnosť prierezov a prvkov železobetónových a oceľových mostných objektov. 

Numerické simulácie sa budú realizovať na základe postupného spresňovania modelov 

degradačných procesov získaných z výsledkov meraní koróznych úbytkov in situ aj 

v laboratórnych podmienkach. 
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Abstract 

As the demands for sustainability of building industry and requirements for reduction of energetic 

needs of buildings, the demand for materials with good thermo-insulating materials properties 

grows. [1, 2] The solution can bring light weight concrete with advantageous thermo-insulating 

properties [3, 4, 5], moreover, their low bulk density would be an advantage for renovation of 

buildings. [6] The paper is focused on use of flying ash as ecological filler for construction 

materials, in particular concrete for thermo-insulating filling. 

Klíčová slova: pěnobeton, vysokoteplotní popílek, součinitel tepelné vodivosti λ 

 ÚVOD 1

Pěnobetony jsou velmi lehké betony vyráběné z jemnozrnných cementových malt jejich 

napěněním pomocí pěnotvorné přísady. Pěnobeton se v širším poli působnosti využívá až 

posledních cca 30 let. Jeho historie je však daleko starší. Již v roce 1923 byl vyvinut a patentován 

v Rusku jako izolační materiál. Původní pěnidlo bylo vyráběno z dnes již neznámé rostliny 

rostoucí ve střední Asii. V roce 1954 byl pěnobeton odborné veřejnosti představen ve stavebním 

věstníku. Z důvodu nestejnorodých vlastností původních pěnotvorných přísad však nedošlo ihned 

k jeho začlenění mezi ostatní stavební materiály a to až do doby průmyslové výroby 

pěnotvorného koncentrátu o identických vlastnostech. V současnosti se pěnobeton používá 

především jako izolační a vyrovnávací vrstva ve vodorovných konstrukcích podlah a střech a 

jako materiál k vyplňování dutin. 

1.1 Metodika zkoušení pěnobetonů 

- Návrh a příprava pěnobetonů - s ohledem na rozdílnou dávku cementu a popílku. 

- Objemová hmotnost čerstvého betonu byla stanovena dle EN 12 350-6 [7] 

- Zkoušení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu bylo provedeno v souladu s normou EN 

12390-7 [8] a pevnost v tlaku byla zkoušena dle normy EN 12 390-3 [9]. Uvedené 
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vlastnosti byly zkoušeny po 7 a 28 dnech a po vysušení při teplotě 105 °C po dobu 24 

hodin. 

- Stanovení součinitele tepelné vodivosti λ pomocí metody horkého drátu, bylo provedeno 

v souladu s normou EN 933-15 [10].  

- Stabilita v čase 12 hodin od zamíchání 

Pro lepší srovnání jsme jako standart (v našem případě receptura A) použili recepturu společnosti 

Sircontec běžně označovanou  jako PBG 40, která popílek a plniva v podobě písku nevyužívá. 

Použitím plniva v podobě písku v recepturách jsme chtěli dosáhnout především lepší stability 

pěnobetonu v čase, bohužel to pravděpodobně bude mít vliv na zvýšení objemové hmotnosti a 

zvýšení součinitele tepelné vodivosti, zároveň by se však mohla navýšit pevnost v tlaku.    

U navržených směsí byla vždy použita shodná napěňovací přísada (Sircontec FN 1), která byla 

vyráběna mobilním pěnogenerátorem též od společnosti Sircontec, čímž se výrazně omezil vliv 

technické pěny na další vlastnosti směsí, byla pouze upravována dávka technické pěny vzhledem 

ke množství cementu, respektivě popílku.   

 Složení směsi pro přípravu pěnobetonů Tabulka č.1:

Component 
Amount for 1m

3
 

A B C D 

CEM I 42,5 R 300 kg 270 kg 300 kg 270 kg 

frakce 0 - 4 mm - 220 kg 300 kg 150 kg 

pěnový 

polystyren 
- - - 7,5 kg 

popílek - 110 kg 120 kg 110 kg 

voda 195 kg 180 kg 200 kg 180 kg 

pěna 

(SIRCONTEC 

FN1) 

44 kg (voda) 60 kg (voda) 50 kg (voda) 60 kg (voda) 

1,71 kg 

(pěnidlo) 
2,4 kg (pěnidlo) 2,0 kg (pěnidlo) 2,4 kg (pěnidlo) 
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 Mobilní pěnogenerátor společnosti Sircontec Obr. č.1:

 

1.2 Výsledky zkoušení vlastností pěnobetonů 

Stanovená objemová hmotnost čerstvého pěnobetonu dle EN 12 350-6 [7] se pohybovala v 

rozmezí 630 až 1050 kg/m
3
. Vyrobený beton byl vystaven laboratorním podmínkám (tj. Teplotě 

20 °C a relativní vzdušné vlhkosti 50 %) po dobu třech dnů, následně byly vzorky odformovány. 

Takto vyrobená zkušební tělesa byla silně porézní, avšak velmi kompaktní.  

Výsledné hodnoty objemových hmotností a pevností v tlaku při stáří vzorku 7, 28 dní a po 

vysušení jsou shrnuty v tabulkách 2 a 3. 

 Výsledné hodnoty objemových hmotností Tabulka č.2:

Stáří vzorku 

[dny] 

D [kg/m
3
] 

A B C D 

čerstvý 630 810 1,050 770 

7 dní 460 690 920 650 
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28 dní 490 650 870 610 

po vysušení 430 580 770 580 

 

 Výsledné hodnoty pevností v tlaku Tabulka č.3:

Stáří vzorku 

[dny] 

Rc [MPa] 

A B C D 

7 dní 1.0 1.1 1.5 0.9 

28 dní 1.4 1.6 2.8 1.8 

po vysušení 1.2 1.3 2.6 0.8 

 

Pro zjištění tepelně izolačních vlastností vyrobeného pěnobetonu byl měřen součinitel tepelné 

vodivosti λ za pomocí měřícího přístroje Shotherm QTM od firmy Shova Denco. Princip měření 

je založen na tzv. metodě horkého drátu, jež je v souladu s normou EN 933-15[10]. 

Před započetím měření je nejprve potřeba vzorek upravit tak, aby odchylka rovinnosti dvou bodů 

nebyla větší než 0,2 mm. Následně se umístí zkušební snímač na porvch zkušebního vzorku. 

Minimální tloušťka zkušebního vzorku je 100 mm. Výsledná ekvivalentní hodnota součinitele 

tepelné vodivosti byla stanovena jako aritmetický průměr naměřených hodnot (v rozmezí od 

0,0932 do 0,1430 W/mK). Výsledné hodnoty jsou shrnuty v tabulce číslo 4.  

 Výsledné hodnoty součinitele tepelné vodivosti pěnobetonů Tabulka č.4:

Ø λ [W/m.K] 

A B C D 

0.0958 0.0932 0.1430 0.1226 

 

Výsledné hodnoty součinitele teplené vodivosti jsou velmi pozitivní z hlediska tepelně izolačních 

vlastností, vezmeme-li v úvahu, že pro prostý beton platí průměrná hodnota λ = 1,3 W/mK, lehký 

beton λ = 0,45 W/mK.  

Pěnobeton má v čerstvém stavu kašovitou viskozitu, přičemž během tuhnutí a následného 

tvrdnutí se na povrchu vytváří tuhý škraloup. Pokud není zvýšená okolní teplota, nedisponuje 

pěnobeton v čase do 12 hodin od zamíchání pochozími pevnostmi, je silně plastický a do 

materiálu lze udělat vtisk. Směs vysychá od povrchu do nitra směsi. Navíc je na zkušebním tělese 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

200 

 

patrné, že i když byla forma vyplněna a zarovnána čerstvou směsí pěnobetonu, během tuhnutí a 

tvrdnutí došlo k částečnému zhroucení směsi do středu formy. 

Postup zkoušky pro stabilitu v čase do 12 hodin po zamíchání je následující.  

Do vodotěsně uzavřené PVC roury o vnitřním průměru 150 mm a celkové výšky  

1095 mm byla nalita směs zkoušené receptury s mírným přebytkem, tento přebytek byl následně 

strhnut širokou špachtlí vedením přes okraj roury. Takto vyrobené zkušební těleso bylo bez 

vibrace ponecháno 12 hodin v klidu a poté byl pomocí posuvného měřítka změřen pokles hladiny 

pěnobetonu vůči hraně roury. Z této vzdálenosti byl poté vypočítán procentuální pokles hladiny 

pěnobetonu vůči původní výšce, tedy 1095 mm.   

 Výsledné hodnoty stability v čase 12 hodin od zamíchání Tabulka č.5:

Pokles hladiny [%] 

A B C D 

3.14 0.43 0.36 0.41 

 

 ZÁVĚR 2

Experimentální práce ukázaly možnost použití popílku jako výplň pro lehkého betonu. byla 

testována Způsob výroby pěnového betonu. Ekonomický aspekt používání polétavý prach je 

velmi pozitivní. Ekologického hlediska je také důležité; polétavý prach je odpadový materiál po 

spálení. 

Na základě výsledků zkoušek fyzikálně-mechanických vlastností (sypnou hmotnost mezi 400 až 

1000 kg / m3, pevnost v tlaku 2,8 MPa, součinitel tepelné vodivosti cca 0,1 W / mK), může být 

uveden na základě že parametry pěnového betonu se blíží jiné lehké betony hmotnost používané 

v praxi. Například perlit, beton a podobně jako se srovnatelnou objemovou hmotností 600 až 

1000 kg / m3, a jejich pevnost v tlaku obvykle nepřesahují 5 MPa. 

Pěnobetony tedy dosahují velmi dobrých hodnot týkajících se tepelně-izolačních vlastností, 

které se již velmi blíží hodnotám běžně měřitelných u deskových tepelně-izolačních materiálů z 

pěnového polystyrenu nebo minerální vlny. Dále je jejich přednost ve snadné čerpatelnosti a v 

tvorbě samonivelační hladiny, která je především v podlahových konstrukcích dost důležitá. 
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Abstract 

Adding structural fibres into concrete has an impact, both positive and negative, on the long-term 

durability of concrete. Polymer and steel fibres do not resist shrinkage of the concrete, on the 

other hand, create a tough skeleton preventing deformation. Durability of fibre concretes exposed 

for a long time in the environment of CO2 is estimated using the method of determining the 

coefficient of diffusion resistence. Comparison of the determined carbonation depth and the 

diffusion coefficient of the fibre concrete samples by means of a phenolphthalein test brings a 

finding that there is a relatively close correlation between the two values. 

Klíčová slova: Vláknobeton, polymerní a ocelová vlákna, součinitel difuzního odporu, hloubka 

karbonatace, korelační závislost. 

 ÚVOD 1

Vláknobeton je konstrukční stavební kompozitní materiál. Má základní strukturu prostého 

betonu doplněnou vlákny, která ztužují strukturu kompozitu a tím vylepšují jeho vlastnosti, 

např. pevnost v tahu a pevnost v tahu za ohybu. Přítomnost vláken v betonovém kompozitu může 

však mít i svá negativa [1,2,3]. Rozptýlená vlákna jsou schopna vylepšit nízkou tahovou pevnost 

betonu, ale za cenu možného překročení kritického smykového namáhání kontaktu vlákno - 

cementový tmel. Špatná adheze vláken k cementové matrici, překročení smykového namáhání 

nebo koroze, mohou, dle některých autorů, vést ke zvýšení propustnosti a ve výsledku pak ke 

snížení trvanlivosti cementového kompozitu.  Část odborníků se na druhou stranu domnívá, že 

adice dlouhých i krátkých vláken do betonu zvýší jeho trvanlivost z důvodu zamezení vzniku 

mikrotrhlinek ve všech stádiích zrání betonu. Zde je však nutno připomenout, že vzhledem 

k rozdílným modulům pružnosti polymerních a ocelových vláken může dojít při smrštění betonu 

v pevné drátkovláknité kostře ke vzniku dodatečných tahových mikrotrhlin. 

Trvanlivost betonu je determinována převážně jeho povrchovou, ale i vnitřní strukturou [4], proto 

bude jistě přínosné srovnat základní materiálovou charakteristiku betonu – laboratorně stanovený 

činitel difuzního odporu [5] – se skutečně dosaženou hloubkou karbonatace vláknobetonů [6]. 

Činitel difuzního odporu představuje konstantu vymezující difuzi v konkrétní látce. Je to 

http://www.ebeton.cz/pojmy/prosty-beton
http://www.ebeton.cz/pojmy/prosty-beton
http://www.ebeton.cz/pojmy/pevnost-betonu
http://www.ebeton.cz/pojmy/pevnost-betonu-v-tahu-za-ohybu-zkouska
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charakteristika, prakticky již neovlivnitelná druhem difundujícího plynu, ale určená pouze 

kapilárně-pórovitou strukturou dané látky. 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 2

Práce jsou zaměřeny na ověření možnosti použití metody stanovení součinitele difuzního odporu 

k odhadu trvanlivostních vlastností vláknobetonů. Součinitelé difuzního odporu pro různé typy 

vláknobetonů (ČSN EN 1062-6) jsou porovnány s reálně dosaženými hloubkami karbonatace 

(ČSN EN 13295) odpovídajících betonů. Stanovení součinitele difuzního odporu bylo prováděno 

na 10 mm vysokých segmentech z jádrových vývrtů Ø 100mm, stanovení hloubky karbonatace 

pak na řezem čerstvě obnažených podélných plochách trámců o rozměrech 70x80x700 mm. 

2.1 Receptury betonu 

Celkem bylo vyrobeno 5 receptu betonu, u kterých bylo použito různé dávky polymerních a 

ocelových vláken (viz. Tabulka č. 1). Cement byl použit CEM II/B-S 32,5R. Pro přípravu betonů 

bylo použito přírodní těžené hutné kamenivo frakce 0 – 4 mm z pískovny Bratčice, přírodní 

těžené hutné kamenivo frakce 4 – 8 mm z Tovačova a přírodní drcené hutné kamenivo frakce 8 – 

16 mm z Olbramovic. U všech receptur byl použit plastifikátor CHRYSOPLAST 760. Polymerní 

vlákna jsme použili FORTA FERRO délky 5 cm a ocelové drátky DRAMIX 3D 80/60 BG. 

Označení betonu: 

O – referenční beton, pouze z přírodního kameniva, bez přídavku vláken 

HV -  beton z přírodního kameniva, polymerní vlákna v množství 0,15 % z objemu 

B - beton z přírodního kameniva, polymerní vlákna v množství 1 % z objemu 

DA – beton z přírodního kameniva, ocelové drátky v množství 0,15 % z objemu 

DB – beton z přírodního kameniva, ocelové drátky v množství 1 % z objemu 

 Receptury betonu Tabulka č.1:

označení 

betonu 

množství 

cementu 

kamenivo 
vodní 

souč. 
plastifikátor 

PP a 

ocelová 

vlákna 
0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 

[kg/m
3
] [kg/m

3
] [kg/m

3
] [kg/m

3
] - [%] of wc [kg/m

3
] 

O (refer.) 490 890 100 745 0,34 1 0 

HV (0,15%) 490 890 100 745 0,36 1 1,37 (PP) 

B (1%)  490 890 100 745 0,35 1 9,1 (PP) 
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DA (0,15%) 490 890 100 745 0,36 1 11,7 (ocel) 

DB (1%) 490 890 100 745 0,38 1 78 (ocel) 

 

2.2 Popis jednotlivých zkušebních metod 

2.2.1 Stanovení propustnosti oxidu oxidu uhličitého 

Do zkušební nádoby je odvážena dávka absorbentu oxidu uhličitého, např. NaOH. Centimetrový 

segment 100mm vývrtu betonu je silikonem utěsněn do hrdla zkušební nádoby a je zvážen. Poté 

jsou všechny takto připravené nádoby umístěny do exsikátoru s konstantním mírným přetlakem 

koncentrovaného 98% CO2 (Obr. č. 1). Po každodenním vážení nádobek po dobu asi 14 dní je 

postupem dle ČSN EN 1062-6 vypočten součinitel difuzního odporu. 

 

 NaOH navážený v nádobce a eksikátor s již utěsněnými vzorky Obr. č.1:

2.2.2 Stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovým činidlem 

Betonové trámce rozměrů 150x80x700 mm jsou po vyjmutí z karbonatační komory podélně 

rozříznuty a na čerstvou řeznou plochu je okamžitě aplikován indikační roztok fenolftaleinu (1g 

fenolftaleinu rozpuštěný v 70 ml ethylalkoholu a zředěný do 100 ml destilovanou vodou). 

Vyhodnocení odolnosti betonu proti karbonataci se provádí postupem dle ČSN EN 14630. 

Okamžitá změna barvy na červeno-fialovou (indikace karbonatací nepoškozeného zdravého 

betonu s pH > 9,5 by měla být změřena a zaznamenána během 30 s od nástřiku (viz Obr. č. 2). 
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 Stanovení hloubky karbonatace Obr. č.2:

2.3 Naměřené výsledky a diskuse 

Zkouška stanovení koeficientu difuzního odporu byla provedena ve dvou etapách, a to po 1 

měsíci zrání betonových vzorků ve vlhkém uložení a následném přisušení na 3% vlhkost a dále 

po 9 měsících expozice betonových vzorků v agresivním prostředí 98% CO2. Porovnáním grafů 

na Obr. č. 3 a Obr. č. 4 je zřejmé, že v případě čerstvých betonů vykazuje nejvyšší odpor proti 

difuzi beton referenční. Lze konstatovat, že čerstvé betony s polymerními a ocelovými vlákny 

více difundují CO2 ve srovnání s betonem prostým. V případě betonů testovaných po 9 měsíční 

expozici v 98% CO2, tedy po urychlené karbonataci, vychází jejich difuzní charakteristika velmi 

podobně, s rozdílem u receptury O, kde se koeficient difuzního odporu snížil, oproti ostatním 

recepturám. Ztvrdlý povrch betonů prošel karbonatačním procesem I. etapy a z grafu na Obr. č. 4 

lze vypozorovat pozitivní vliv vláken, zamezujících vzniku mikrotrhlinek. Zhoršení difuzní 

charakteristiky nastalo u betonu bez vláken, tedy u referenčního betonu. Zde pravděpodobně 

vlivem objemových změn karbonatací došlo k vytvoření mikrotrhlinek, díky nimž CO2 lépe 

difundoval vzorkem, než u vzorku nezrabonatovaného.  

Zkouška stanovení hloubky karbonatace testovaných betonů byla provedena po 9 měsících 

expozice vzorků v 98% CO2. Z grafu na Obr. č. 5 je zřejmé, že nejmenší karbonataci vykazuje 

beton referenční a beton s přídavkem 1% polymerních vláken. Ostatní betony vykazují hloubku 

karbonatace vyšší, ale u všech betonů je hloubka karbonatace do 2 mm, což ukazuje na kvalitní 

beton i u těchto receptur. Výsledky zkoušek jsou uvedeny v tabulce č. 2. 

 Průměrné výsledky provedených zkoušek Tabulka č.2:

označení 

betonu 

koef. difuzního 

odporu po 28 

dnech vlhkého 

uložení   

koef. difuzního 

odporu po 9 

měsících v 98% 

CO2   

hloubka 

karbonatace po 9 

měsících v 98% 

CO2    
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[-] [-] [mm] 

O (refer.) 397,192 323,307 0,5 

HV (0,15%) 266,588 263,084 1,9 

B (1%)  295,172 266,652 1,2 

DA (0,15%) 258,104 278,113 2 

DB (1%) 311,949 280,962 1,8 

 

 

 

 Koeficienty difuzního odporu betonů z vlhkého uložení Obr. č.3:
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Receptury betonů 

Koeficent difuzního odporu různých receptur 
betonů (po 1 měsíci zrání ve vlhkém uložení) 
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HV-0,15 % PP
vláken
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DA-0,15% drátků

DB-1% drátků
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 Koeficienty difuzního odporu z uložení v 98% CO2 Obr. č.4:
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 Hloubka karbonatace betonů z uložení v 98% CO2 Obr. č.5:

 ZÁVĚR 3

Metoda stanovení koeficientu difuzního odporu betonových vzorků postupem dle ČSN EN 1062-

6 je náročná nejen na technické vybavení, ale i časově.  Prokázala však pozitivní vliv 

konstrukčních polymerních i ocelových vláken pro  eliminaci vzniku mikrotrhlinek objemovými 

změnami testovaných betonů během první etapy karbonatace. 

Hledaná korelační závislost mezi koeficienty difuzního odporu testovaných betonů po 9 měsících 

uložení v 98% CO2 a mezi dosaženými hloubkami karbonatace betonů opět po 9 měsících 

uložení v 98% CO2 se zdá být relativně těsná pro betony prosté (z přírodního kameniva bez 

vláken) i pro betony s variantní adicí polymerních a ocelových vláken. Metoda stanovení 

součinitele difuzního odporu je tedy vhodná k odhadu trvanlivostních vlastností vlákno a 

drátkobetonu. 

Závěrem lze říci, že beton referenční (bez přídavku vláken) vykazuje nejlepší koeficient 

difuzního odporu v rámci testovaných receptur, avšak časem hodnota koeficientu klesá. Oproti 

tomu betony s přídavkem polymerních a ocelových vláken mají již od začátku koeficient 

difuzního odporu nižší, ale ani po 9 měsících uložení v 98% CO2 se v podstatě nemění. 
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Abstract 

The natural radioactivity lives mankind throughout its development. The effects of radiation to 

some extent they can influence the evolutionary history of life on Earth. It is therefore important 

to determine what values the natural radioactivity would reach different locations of the world. 

Klíčová slova: přírodní radioaktivita, dozimetrie záření, záření na Zemi 

 ÚVOD 1

Život na Zemi vznikl a vyvíjí se v podmínkách stálého působení přirozeného radioaktivního (RA) 

pozadí. Toto RA pozadí musí zřejmě hrát důležitou úlohu i ve vývoji živých organizmů, právě 

tak jako všechny ostatní látky a izotopy, které se účastní neustálé látkové přeměny v živém 

organismu a které mají i na člověka stálý vliv. Jelikož přirozené RA pozadí bylo v procesu 

vzniku a evolučního vývoje živých organizmů a tím i člověka přibližně stálé, působící stejně na 

všechny orgány a tkáně člověka, nevytvořila se u živých bytostí čidla, která by reagovala na 

ionizující záření určitým způsobem. Živé organizmy tudíž nemají odpovídající adaptační 

mechanismy, jimiž by se organismus mohl přizpůsobit možným změnám úrovně záření. 

Na druhé straně se však předpokládá, že specifické, radiačně-chemické reakce v organismu by 

bez účinku přírodního RA záření neprobíhaly. Následkem toho by všechny biochemické reakce 

probíhaly jinak a část by se vůbec neuskutečnila. Tato hypotéza se opírá o pokusy, jimiž byl 

prokázán příznivý vliv malých dávek záření (řádu přírodní radiace) na životní činnost rostlin a 

zvířat. Do současné doby však nemá uvedená hypotéza (teorie hormeze) dostatečné teoretické ani 

experimentální zdůvodnění. Spíše jsou proto zdůrazňovány možné negativní účinky záření, jako 

jsou škodlivé mutace a genetické následky [1]. 

 PŘÍRODNÍ RA ZÁŘENÍ NA ZEMI 2

Obecně se zátěž přírodním RA zářením na Zemi uvažuje v průměru 2,8 mSv/rok/obyv. Jsou však 

známy oblasti na planetě Zemi, kde tyto průměrné hodnoty dávkového příkonu jsou až 50 x 

mailto:hobst.l@fce.vutbr.cz
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překročeny (Brazílie –pohoří Minas Gerais). Toto přírodní pozadí je ve stručnosti tvořeno třemi 

zdroji (pominu-li radioaktivní draslík ve stravě).   

a) Účinky radonu v obydlích  -  cca 50% 

b) Terrestrické záření (ze Země)    - cca 34% 

c) Kosmické záření    - cca 16% 

V různých částech Země se tento poměr zátěže přírodním RA zářením mění. Závisí to na 

geologickém složení podloží a na nadmořské výšce. Je proto žádoucí získat přibližný přehled, 

jaké hodnoty přírodního RA záření můžeme v jednotlivých částech Země očekávat.  

 MOŽNOSTI SLEDOVÁNÍ RA ZÁŘENÍ 3

Od objevu radioaktivity na konci 19. století byla zásadní snaha vědců věnována vývoji detektorů 

ionizujícího záření, neboť RA záření je našimi smysly nepostižitelné. Z původně velkých, 

hmotných a energeticky náročných detektorů se v průběhu století vyvinuly malé přenosné a dále 

miniaturní detektory, které je možné umístit např. do kapesních dozimetrů a dokonce do 

náramkových hodinek.  Právě takové detektory, které jsou spojeny s pamětí, ve které jsou 

průběžně ukládány výsledky měření, umožňují průběžně monitorovat úroveň přírodního RA 

pozadí.  

Pro monitorování RA pozadí v různých oblastech 

Země byly proto použity hodinky Polimaster PM 

1208M [2], které měří příkon dávkového 

ekvivalentu ve velmi širokém rozsahu 0,01 až 

10 000 µSv/h (10 nSv/h až 10 mSv/h), přitom je 

uváděna přesnost měření ± 20 %, což je přesnost 

velmi dobrá, bereme-li v úvahu miniaturní rozměry 

GM-trubice, umístěné uvnitř náramkových hodinek. 

Kromě toho umožňují průběžně registrovat celkový 

nárůst dávkového ekvivalentu záření gama 

v širokém rozsahu 1µSv až 9999 mSv. Navíc jsou 

hodinky vodotěsné až do hloubky 100 m. Hodinky 

s detektorem jsou schopny zaznamenat do paměti až 

500 údajů v hodinových intervalech. Kapacita 

paměti tedy vystačí cca na 3 týdny měření. Zaplněnou paměť je pak nutno přes „infraport“ 

stáhnout do PC a po vynulování je paměť čítače připravena k dalšímu měření (obr. 1). 

 PŘÍKLADY MĚŘENÍ RA POZADÍ V RŮZNÝCH OBLASTECH ZEMĚ 4

Měření v oblastech planety Země se uskutečnilo v rámci pracovních cest, resp. poznávacích cest. 

Prvá měření byla logicky uskutečněna v rámci pracoviště na VUT v Brně. Hodnota přírodního 

Obr. č. 1: Hodinky Polimaster 

PM 1208M, osazené dozimetrem 

záření 
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RA pozadí v Brně dosahuje v průměru 0,14 µSv/h, což je poměrně vysoká hodnota. V rozsahu 

0,11 až 0,15 µSv/h jsou však i další města, jako je Vídeň, ostrov Madeira (P), Yellowstonský NP 

(US), Yosemitský NP (US) a Las Vegas (US).  Jsou však i místa s vyššími hodnotami RA pozadí. 

V rozsahu 0,16 až 0,20 µSv/h se nachází Sao Paulo (BR), Rio de Janeiro (BR), Fortaleza (BR) a 

Singapur. Naopak k místům s nižším RA pozadím v rozsahu 0,06 až 0,10 µSv/h patří Praha, 

Paříž, Frankfurt n. M., a dále Brasília (BR), Wellington (NZ), Auckland (NZ), Salt Lake City 

(US), San Francisco (US) a Maledivy. K místům s nejnižším RA pozadím (0,03 až 0,05 µSv/h) 

patří většinou ostrovy a přímořská města jako Dubaj, Bahrajn, Doha, Sydney a Havajské ostrovy. 

 PRŮBĚŽNÉ ZÁZNAMY MĚŘENÍ RA ZÁŘENÍ PŘI CESTÁCH PO ZEMI – 5

PŘÍKLADY 

S řádově vyššími hodnotami RA pozadí se pak můžeme setkat při cestování letadly. Letová výška 

cca 11 500 m nás částečně zbavuje stínících účinků zemské atmosféry proti kosmickému záření a 

RA pozadí měřená v letadle dosahují hodnoty 1,7 až 3,4 µSv/h. Při leteckém cestování se 

pravidelně setkáváme s podrobnou bezpečnostní kontrolou všech cestujících. Všechny kovové 

předměty, včetně hodinek s dozimetrem prochází rentgenovou kontrolou, kdy použité rentgenové 

záření o mnoho řádů překračuje přírodní RA pozadí. Z tohoto důvodu jsou průběžné záznamy 

zobrazeny na semilogaritmickém papíru. 

5.1 Konference ve Fortaleze (Br) 27.3 až 4.4. 2012 

Při pracovní cestě do Fortalezy byla cesta zahájena z Vídně, další přestup byl v Bruselu a 

v Lisabonu. Z grafu obr. 2 jsou patrné rentgenové kontroly na letištích a skutečnost, že 

v Lisabonu je velmi nízká hodnota pozadí RA záření (0,07 µSv/h). Průměrná hodnota RA pozadí 

ve Fortaleze je 0,16 µSv/h. Zajímavý je údaj z 2.4. 2012, kdy náhle stoupla  večer, ve 23,30 hod. 

hodnota RA pozadí z 0,11 µSv/h na 0,29 µSv/h (hodinky byly na nočním stolku) a na původní 

úroveň se měření vrátilo po cca 18 hodinách. Hodnota RA pozadí při cestě nad oceánem 

dosahovala cca 2,7 µSv/h. 
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5.2 Odborná exkurze do Brazílie 16.3. až 28.3. 2013 

Odborná exkurze zahrnovala prohlídku staveb ve třech městech Brazílie a návštěvu světově 

známých vodopádů na řece Iguacu. Ze záznamu je patrná pravidelná rentgenová kontrola na 

letištích a různá hodnota RA pozadí v jednotlivých městech. Zajímavý je rozdíl RA pozadí 

v hlavním městě Brasília (0,07 µSv/h), přitom je toto město na náhorní plošině v nadmořské 

výšce cca 1100 m a v Rio de Janeiru (0,18 µSv/h), kdy toto město leží u hladiny moře. Při příletu 

je pak patrný nárůst RA pozadí při přeletu z oblasti oceánu nad pevninu (obr. 3). 

 

 

Obr. č. 2: Průběh příkonu dávkového ekvivalentu při cestě do Fortalezy [µSv/h] 

 

Obr.č. 3:  Průběh příkonu dávkového ekvivalentu při cestě do Brazílie [µSv/h] 
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5.3 Poznávací cesta na Nový Zéland 5.2 až 28.2. 2014 

Cesta na Nový Zéland se uskutečnila s „oddychovou přestávkou“ v Singapuru. Z grafu je zřejmé, 

že oblast Singapuru vykazuje více než dvojnásobek RA pozadí ve srovnání se zbytkem cesty po 

Novém Zélandu. Přitom jak Severní tak Jižní ostrov vykazují přibližně stejné, nízké, hodnoty RA 

pozadí - 0,07 [µSv/h]. Tyto nízké hodnoty jsou zřejmě způsobeny geologickým podložím ostrovů 

(obr. 4). 

 

5.4 Odborná exkurze do Perského zálivu 28.11. až 8.12. 2014 

Odborná exkurze se uskutečnila po zajímavých stavbách v oblasti Perského zálivu. Z grafu je 

zřejmé, že ve všech zemích – Omán, Bahrain, Katar a Kuvajt – jsou hodnoty RA pozadí velmi 

nízké – pohybují se kolem 0,5 [µSv/h]. Je to zřejmě způsobeno nízkou nadmořskou výškou a 

geologickým podložím v okolí Perského zálivu (obr. 5). 

 

Obr. č. 4: Průběh příkonu dávkového ekvivalentu při cestě na Nový Zéland [µSv/h] 
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 ZÁVĚR 6

Měření úrovně RA pozadí v různých oblastech planety Země prokázalo jistou variabilitu, která je 

zřejmě zapříčiněna jednak nadmořskou výškou měřeného místa a též geologickým podložím. 

Měření prokázala údaje z literatury [3], ve které je uvedeno, že hodnota kosmického záření u 

hladiny moře dosahuje 0,03 µSv/h. Tato hodnota byla naměřena na Havajských ostrovech a ve 

státech v okolí Perského zálivu. Nepatrně vyšší hodnota byla naměřena na severním atolu Ari na 

Maledivách. Je to zřejmě zapříčiněno geologii ostrova. 

Zvýšené RA pozadí při cestě letadlem v letové hladině 11 500 m je logické, nikoliv však 

všeobecně známé a leteckými společnostmi zdůrazňované. Je přibližně 30 x až 50 x vyšší, nežli 

RA pozadí na zemi. V průměru naměřená hodnota dosahuje 1,7 až 3,4 µSv/h (15 až 30 mSv/rok). 

Tyto naměřené hodnoty však platí ve středních zeměpisných pásech zeměkoule – přibližně do 60
0
 

severní či jižní šířky. Při letech přes zeměpisné póly se tato hodnota může zvýšit 3 krát až 5 krát, 

což je způsobeno tím, že magnetické pole Země, které se též podílí na radiační ochraně Země, 

klesá k pólům. K růstu kosmického záření při letech též mohou přispět sluneční protuberance. 

V těchto případech může růst hodnota RA pozadí až řádově. Je však zřejmé, že tato zvýšená 

hodnota RA pozadí se jen nepatrně dotkne cestujících, pro personál letadel však má již 

významnou hodnotu. 

Další vysledovaný údaj z grafů je ten, že nad pevninou je hodnota RA pozadí vyšší, nežli nad 

oceánem. Je to obecná vlastnost, která se projevuje jak nad Atlantickým, tak nad Indickým 

oceánem. Jako pracovní hypotézu mohu uvést, že se může jednat o rozdílnou vlhkost vzduchu 

nad oceány a nad pevninou. Větší vlhkost vzduchu (logicky) nad oceány by měla lepší stínící 

účinky vůči kosmickému záření. 

Obr. č 5:  Průběh příkonu dávkového ekvivalentu při cestě do Perského zálivu 

[µSv/h] 
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Hodnoty přírodního RA pozadí i přes výše zmíněnou variabilitu by dle současných znalostí 

neměly mít negativní vliv na živé organismy a tím i na člověka. Lze uvést, že jedno CT vyšetření 

je ekvivalentní 100 letům z Evropy do USA. 
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Abstract 

The paper is aimed to the study of hygrothermal behavior of green thermal insulation materials 

based on waste fibres from agriculture (flax, technical hemp). Knowledges of the behavior of 

these materials is important for possible application design to building structures on the basis of 

their sensitivity to temperature and relative humidity of the surrounding environment and their 

subsequent behavior after incorporation into the structures. 

Klíčová slova: izolační materiály, přírodní vlákna, tepelně vlhkostní chování. 

 ÚVOD 1

Tepelně izolační materiály ve stavebnictví hrají významnou roli při snižování energetické 

náročnosti na vytápění i chlazení jak nových, tak i stávajících budov, které má klíčový význam 

především z pohledu environmentálního i z hlediska trvale udržitelného rozvoje. V současné 

době jsou celosvětově nejvíce využívány materiály na bázi pěnoplastických látek a minerálně 

vláknité izolanty. Tyto materiály však představují pro životní prostředí významnou ekologickou 

zátěž, ať již při samotné výrobě (PEI, GWP), tak i po ukončení jejich životnosti v konstrukci. 

Nelze ani opomenout neobnovitelnost některých vstupních surovinových zdrojů pro výrobu 

izolačních materiálů, například ropa. Ekologicky výhodnější variantou jsou tedy izolační 

materiály ze snadno obnovitelných a recyklovatelných surovinových zdrojů [1, 2, 3]. Výzkumu 

netradičních, vláknitých izolačních materiálů se věnuje v Evropě celá řada výzkumníků již řadu 

let. Snahou je vývoj materiálů na bázi přírodních či odpadních vláken, které budou vhodnou 

ekologickou náhradou ke klasickým izolacím současnosti [4, 5]. Výroba těchto materiálů by měla 

být energeticky méně náročná, bez negativních vlivů na životní prostředí. Výsledné produkty by 

měly vykazovat minimálně srovnatelné vlastnosti, jako jsou u běžných izolačních materiálů ve 

stavebnictví, a měly by být finančně dostupné. Vzhledem k odlišnému charakteru matrice u 

těchto vláknitých materiálů je však nutné také provést studium jejich tepelně vlhkostního 

chování, za účelem správného návrhu umístění materiálu v konstrukci a jeho následné optimální 

funkce. 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

218 

 

Příspěvek popisuje výsledky výzkumu a vývoje izolačních materiálů na bázi přírodních vláken z 

technického konopí a výsledky studia tepelně vlhkostního chování u těchto materiálů. 

 PŘÍPRAVA ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ 2

Na počátku výzkumných prací byl proveden návrh 7 optimálních zkušebních receptur izolačních 

materiálů na bázi přírodních, konopných vláken původem z ČR. Jednalo se v podstatě o 4 druhy 

poměrů konopných vláken, pojivových bikomponentních vláken (BiCo) a pazdeří (odpad 

vznikající při zpracování rostlinných vláken. Přehled zkušebních záměsí je uveden v tabulce níže. 

 Přehled složení zkušebních receptur Tabulka č.1:

Zkušební receptury 

Hmotnostní procentuální podíl jednotlivých vstupních komponent 

[%] 

Konopná vlákna BiCo vlákna Pazdeří 

1 48 20 32 

2 68 20 12 

3 48 20 32 

4 48 20 32 

5 48 20 32 

6 64 20 16 

7 49 10 41 

 

Zkušební tělesa byla vyrobena v rámci poloprovozu na speciální výrobní lince v Břeclavi, 

zpracovávající vláknité suroviny do podoby izolačních rohoží pomocí technologie termického 

pojení. Jako pojivo byla použita polyesterová bikomponentní vlákna firmy ALTEX Textil-

Recycling. Tato technologie výroby je čistě bezodpadová, veškeré vzniklé odpadní zbytky se 

vrací zpět do výroby. 

Výroba izolačních rohoží z technického konopí probíhala následujícím způsobem. Balíky 

dodaných konopných vláken byly nejprve mechanicky a poté pneumaticky rozvlákněny, dále 

byla na vlákna aplikována přísada proti hoření a biologickým škůdcům (soda). Takto upravená 

přírodní vlákna byla částečně vysušena (na vlhkost cca 6 %). V druhé části výrobní linky byly 

rozvlákněny balíky bikomponentních polyesterových vláken. V následujícím kroce byla přírodní 

a bikomponentní vlákna pneumaticky a poté mechanicky smísena. V této fázi výrobního procesu 

byly navíc při mísení vláken vraceny ke směsi také rozvlákněné zbytky vznikající během výroby. 

Po důkladné homogenizaci směsi vláken a pazdeří následovalo vytváření desek izolačních rohoží 

(pomocí rounotvořiče). Připravená směs byla na linkovém pásu zapékána za zvýšeného tlaku a 

teploty, dle požadované tloušťky a objemové hmotnosti zkušebních těles. Po vychlazení byly 

izolační rohože nařezány pomocí podélné kotoučové řezačky a příčné gilotiny do požadovaných 

deskových formátů. 
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Takto připravená zkušební tělesa pak byla podrobena výzkumu základních fyzikálních, tepelně 

izolačních, akustických a mechanických vlastností. 

 

 Struktura zkušebního vzorku receptury č. 2 Obr. č.1:

 LABORATORNÍ MĚŘENÍ 3

Jelikož se jedná o vývoj izolačních materiálů, jak tepelně izolačních, tak i akusticko izolačních, 

bylo provedeno stanovení níže uvedených klíčových vlastností v souladu s platnými normovými 

postupy z řady norem pro tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví a z oblasti 

akustiky [6]. 

Provedeny byly následující zkoušky: Stanovení tloušťky a lineárních rozměrů vzorků d (dle ČSN 

EN 822, ČSN EN 823, ČSN EN 12085), Stanovení objemové hmotnosti ρ (dle ČSN EN 1602), 

Stanovení součinitele tepelné vodivosti λ (dle ČSN 72 7012-3, ČSN EN 12667, ISO 8301), 

Stanovení faktoru difúzního odporu μ, ekvivalentní difúzní tloušťky sd (dle ČSN EN 12086), 

Stanovení napětí při 10% deformaci σ10 (dle ČSN EN 826), Stanovení pevnosti v tahu kolmo 

k rovině desky σmt (dle ČSN EN 1607), Stanovení dynamické tuhosti s´  (dle ČSN ISO 9052-1), 

Stanovení činitele zvukové pohltivosti αw (dle ČSN ISO 10534-1), Stanovení krátkodobé 

nasákavosti při částečném ponoření Wp (dle ČSN EN ISO 12571). Výsledky jsou uvedeny 

v tabulce 2 níže.  

 Přehled výsledků průměrných hodnot získaných v rámci laboratorních měření Tabulka č.2:

Zkušební receptura 1 2 3 4 5 6 7 

d [mm] 77,9 79,6 67,0 30,3 9,4 40,2 38,4 

ρ [kg.m
-3

] 30,2 29,6 56,8 33,1 111,6 82,1 95,5 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,050 0,049 0,042 0,044 0,048 0,041 0,040 

s´ [MPa.m
-1

] 3,0 3,1 4,0 7,2 20,8 7,4 8,5 

αw [-] 
0,45 

(M) 

0,40 

(M) 

0,55 

(M) 

0,25 

(M) 

0,15 

(M) 

0,35 

(M) 

0,40 

(M) 

σmt [kPa] 15,56 16,23 21,75 23,47 25,00 15,00 18,80 

σ10 [kPa] 0,6 0,8 6,7 0,5 36,9 11,2 21,0 
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sd [m] 0,22 0,18 0,25 0,12 0,05 0,17 0,15 

μ [-] 2,8 2,2 3,8 3,8 5,3 4,2 3,9 

Wp [kg.m
-2

] 1,831 1,394 1,294 1,160 0,926 1,255 1,325 

 

Podmínky prostředí (teplota, relativní vlhkost) výrazně ovlivňují finální vlastnosti stavebních 

materiálů (především tepelně izolační). Z tohoto důvodu bylo dalším cílem vývoje posoudit míru 

vlivu podmínek prostředí na tepelně izolační vlastnosti izolačních materiálů, především vlivu 

teploty a vlhkosti na součinitel tepelné vodivosti při reálných či extrémních podmínkách, tj. při 

zvýšené vlhkosti, vyšší teplotě prostředí. V daném případě bylo provedeno stanovení sorpčních 

charakteristik a studium závislosti: 

 součinitele tepelné vodivosti na teplotě, 

 součinitele tepelné vodivosti na materiálové vlhkosti, 

 součinitele tepelné vodivosti na relativní vlhkosti. 

 STANOVENÍ ZÁVISLOSTI SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA TEPLOTĚ 4

Stanovení součinitele tepelné vodivosti bylo provedeno stacionární metodou desky dle ČSN 72 

7012-3 a ČSN EN 12667 na přístroji Lambda 2300, Holometrix Micromet Inc., USA. Stanovení 

součinitele tepelné vodivosti u zkušebních těles o rozměrech 300 x 300 mm bylo provedeno při 

středních teplotách 0 °C, +10 °C, +20 °C, +30 °C, +40 °C a teplotním spádu 10 K. Vyhodnocení 

je uvedeno na obrázku 2 níže. 
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 Závislost součinitele tepelné vodivosti na teplotě. Obr. č.2:

Z grafického vyobrazení lze konstatovat, že nejnižší teplotní citlivost vykazovala zkušební sada 

č. 7, kde došlo ke zvýšení hodnoty součinitele tepelné vodivosti o 15,13 %. Naopak nejvyšší 

procentuální nárůst hodnot součinitele tepelné vodivosti byl zaznamenán u zkušební sady č. 1, 

30,19 %. V níže uvedené tabulce 3 je přehled procentuálního navýšení součinitele tepelné 

vodivosti u jednotlivých zkušebních sad. 

 

 Procentuální nárůst součinitele tepelné vodivosti u zkušebních těles Tabulka č.3:

Zkušební receptura 1 2 3 4 5 6 7 

Objemová hmotnost ρ [kg.m
-3

] 30,2 29,6 56,8 33,1 112 82,1 95,5 

Nárůst hodnoty součinitele 

tepelné vodivosti [%] 
30,2 27,2 27,3 25,1 17,0 18,6 15,1 

 

 STANOVENÍ SORPČNÍCH VLASTNOSTÍ 5

Znalost sorpčních vlastností je klíčová pro stanovení vlhkostního obsahu v materiálu po jeho 

zabudování do konstrukce. Na zkušebních vzorcích bylo provedeno stanovení rovnovážné 

sorpční vlhkosti při teplotě okolí 23±0,5 °C pro relativní vlhkosti 0, 30, 50, 55, 70 a 80 % 

v souladu s ČSN EN ISO 12571 „Tepelně vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků – 

Stanovení hygroskopických sorpčních vlastností“. Vlastní měření bylo vzhledem k velikosti 
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zkušebních těles upraveno. Zkušební tělesa byla uložena v klimatizační komoře o předepsané 

relativní vlhkosti a teplotě +23 °C. Tato tělesa byla pravidelně vážena při dané relativní vlhkosti 

prostředí až do ustálení hmotnosti, poté byla relativní vlhkost změněna a měření probíhalo 

stejným postupem jak v předešlém popisu měření. Z naměřených hodnot, byly sestaveny sorpční 

izotermy, které jsou znázorněny níže na obr. 3, průměrné materiálové vlhkosti jsou uvedeny 

v tabulce 4. 

Na výsledcích měření je patrné, že tepelně izolační materiály z přírodních surovinových zdrojů 

jsou citlivé na vlhkost prostředí, ve kterém jsou zabudovány. Nicméně v porovnání s ostatními 

přírodními materiály (dřevo, ovčí vlna, …) je vlhkostní citlivost izolací z technického konopí 

nižší. Nejnižší citlivost na vlhkost prostředí byla zaznamenána u sady vzorků č. 3.  

 Přehled průměrných hodnot materiálových vlhkostí v % u zkušebních těles při daných Tabulka č.4:

relativních vlhkostech vzduchu a teplotě +23°C 

Zkušební receptura / 

Relativní vlhkost 
0 % 30 % 50 % 55 % 70 % 80 % 

1 0 4,40 6,08 6,28 8,10 11,62 

2 0 4,00 5.84 6,03 7,50 11,32 

3 0 3,90 5,23 5,38 6,80 9,86 

4 0 3,90 5,20 5,46 6,90 10,15 

5 0 3,60 4,83 5,18 6,60 10,08 

6 0 4,00 5,38 5,61 7,10 10,44 

7 0 4,30 5,85 5,98 7,60 11,41 

 

 Sorpční křivky jednotlivých receptur Obr. č.3:
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 STANOVENÍ ZÁVISLOSTI SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA 6

VLHKOSTI 

Pro zjištění závislosti hodnot součinitele tepelné vodivosti u jednotlivých zkušebních těles na 

vlhkosti byla provedena měření na zkušebních tělesech s různým vlhkostním obsahem v rozsahu 

příslušných zjištěných sorpčních vlhkostí (viz výše). Zkušební tělesa byla uložena v klimatizační 

komoře o předepsané relativní vlhkosti a teplotě +23 °C. Tato tělesa byla pravidelně vážena při 

dané relativní vlhkosti prostředí, až do ustálení hmotnosti. Vlhkost zkušebního tělesa byla 

výpočtově zjištěna podílem přírůstku hmotnosti zkušebního tělesa a hmotnosti zkušebního tělesa 

ve vysušeném stavu. Poté bylo zkušební těleso o rozměrech 300 x 300 mm vloženo do přístroje 

Lambda 2300, Holometrix Micromet Inc., USA, aby bylo provedeno měření součinitele tepelné 

vodivosti. Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce 5 a grafu na obrázku 4. 

 Přehled průměrných hodnot součinitele tepelné vodivosti při dané materiálové vlhkosti Tabulka č.5:

Zkušební sada / Relativní vlhkost 0 % 50 % 80 % 

1 

 

w [%] 0,0 6,1 11,6 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,0486 0,0500 0,0584 

2 

 

w [%] 0,0 5,8 11,3 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,0475 0,0488 0,0582 

3 

 

w [%] 0,0 5.2 9,9 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,0401 0,0419 0,0510 

4 

 

w [%] 0,0 5,2 10,2 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,0419 0,0441 0,0498 

5 

 

w [%] 0,0 4,8 10,1 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,0470 0,0482 0,0539 

6 

 

w [%] 0,0 5,4 10,4 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,0393 0,0405 0,0452 

7 

 

w [%] 0,0 5,85 11,41 

λ [W.m
-1

.K
-1

] 0,0389 0,0399 0,0456 
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 Závislost součinitele tepelné vodivosti na materiálové vlhkosti u jednotlivých Obr. č.4:

zkušebních sad 

Jak je patrné z výše uvedených průběhů součinitele tepelné vodivosti v závislosti na vlhkosti, 

jako nejméně vlhkostně citlivé se jeví zkušební sady 7, 6 a 4, kdy hodnoty součinitele tepelné 

vodivosti při 80% relativní vlhkosti byly nižší jak 0,050 W.m
-1

.K
-1

. Procentuálně vyjádřené 

změny součinitele tepelné vodivosti v prostředí, kdy byla relativní vlhkost 50 %, se pohybovaly 

v intervale <2,55; 5,25> %. V případě relativní vlhkosti 80 % byly zjištěny změny součinitele 

tepelné vodivosti v porovnání s hodnotou součinitele tepelné vodivosti ve vysušeném stavu 

v intervale <14,71 %, 24,59> %. 

 STANOVENÍ ZÁVISLOSTI SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI NA 7

RELATIVNÍ VLHKOSTI 

Na základě stanovených křivek sorpčních vlhkostí a závislosti součinitele tepelné vodivosti na 

vlhkosti zkušebních vzorků, byly sestaveny závislosti součinitele tepelné vodivosti u jednotlivých 

zkušebních těles na relativní vlhkosti prostředí při teplotě +23 °C. Z grafu na obr. 5 je patrné, že 

v oblasti nízké a střední relativní vlhkosti vykazují zkušební vzorky nižší citlivost. V oblasti vyšší 

relativní vlhkosti (Relativní vlhkost > 60 %) se postupně citlivost zkušebních vzorků zvyšuje. 

Jako nejvíce citlivé se jevily sady vzorků č. 1, 2 a 3. 
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 Závislost součinitele tepelné vodivosti na relativní vlhkosti prostředí Obr. č.5:

V rámci testování bylo potvrzeno, že tepelně izolační materiály na přírodní bázi jsou citlivé na 

vlhkost prostředí, v němž jsou zabudovány. Jak bylo dále prokázáno, vlhkostní obsah má zásadní 

vliv na hodnotu součinitele tepelné vodivosti λ. Nicméně, v oblasti normální vlhkosti prostředí, 

v němž budou materiály zabudovány (v případě vnitřního zateplení), tedy v oblasti vlhkostí 30‒

60 %, je vlhkostní citlivost materiálů nižší. 

 ZÁVĚR  8

Na základě dosažených výsledků v podobě základních fyzikálních, tepelně technických, 

akustických vlastností vyvinutých izolačních materiálů a studia jejich hydrotermálního chování 

lze usuzovat, že tyto materiály jsou perspektivními alternativami k dnes běžně užívaným 

izolačním materiálům na evropském stavebním trhu, kterými jsou zejména expandovaný 

polystyren a minerální vlna. Z výsledků experimentální činnosti vyplývá, že navržené materiály 

disponují minimálně srovnatelnými vlastnostmi jako klasické izolace. Je však nutné 

neopomenout vyšší vlhkostní citlivost těchto přírodních materiálů. Proto je nutné při praktické 

realizaci tyto materiály vhodně aplikovat, např. do konstrukce zabudovat v rámci systému. Jak je 

z dosažených výsledků výzkumu a vývoje přírodních izolačních materiálů patrné, jako 

nejvhodnější aplikace se jeví použití pro izolace podlah, stěnových příček a lehkých obvodových 

konstrukcí. 

Novodobý trend, v úzkém vztahu s ochranou životního prostředí a ekologií ve stavebnictví, 

vyžaduje používání moderních, nejlépe bezodpadových výrobních technologií, které takto 

umožní produkovat materiály šetrné k životnímu prostředí a zdraví lidstva. 
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Cílem výzkumu bylo potvrdit míru vlivu podmínek prostředí na tepelně izolační vlastnosti 

vyvinutých materiálů, především vlivu teploty a vlhkosti na součinitel tepelné vodivosti. Na 

základě vyhodnocení experimentálně získaných dat byly potvrzeny následující hypotézy. Se 

vzrůstající teplotou dochází ke zhoršení tepelně izolačních vlastností. Také vlivem zvyšující se 

vlhkosti dochází k degradaci tepelně izolačních schopností vyvinutých materiálů. Pokud se však 

nebude jednat o extrémní podmínky, tyto materiály zachovají dobré vlastnosti i při běžné teplotní 

a vlhkostní zátěži. Experimentálně naměřené hodnoty součinitele tepelné vodivosti v závislosti na 

vlhkosti a teplotě byly aproximovány exponenciálními funkcemi v souladu s ČSN EN ISO 14056 

a byly přepočteny převodní činitelé pro vlhkost a teplotu. Souhrn výsledků je uveden v tabulce 6 

níže. Obecně lze tedy konstatovat, že vyvinuté materiály jsou teplotně i vlhkostně citlivější. Proto 

by bylo vhodné při výrobě těchto materiálů vhodně hydrofobizovat vstupní vlákna [7].  

 Přehled převodních činitelů fT a fu Tabulka č.6:

Sada 1 2 3 4 5 6 7 

fT [1/K] 0,0077 0,0068 0,0062 0,0057 0,0038 0,0045 0,0031 

fT⃰
 
[1/K] 0,0040 0,0040 0,0035 0,0040 0,0035 0,0035 0,0035 

fu [-] 1,376 1,565 2,148 1,567 1,221 1,196 1,218 

fu⃰ [-] 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

fT
⃰
 a fu

⃰
 … dle ČSN EN ISO 10456 
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Abstract 

This contribution gives a theoretical overview of the innovative technologies and materials in the 

environmentally friendly concrete production. This process is characterized by minimal impact 

on the environment and shows the different ways for producing eco-friendly concrete by cement 

and natural aggregates substitution. For the environmentally friendly concrete manufacture, a 

coal fly ash, blast furnace slag, silica fume rice hull ash as a cement substitution and recycled 

concrete aggregate, steelmaking slag, crushed rubber, glass, plastic and paper as a natural 

aggregate replacement may be used and are discussed in the paper.  

Key words: environmentally friendly concrete, supplementary cementing materials, aggregate 

substitution   

 INTRODUCTION 1

Coal In fact, concrete is the world’s most consumed man made material and its use is expected to 

increase substantially. However, the production of concrete is not environmentally friendly and 

therefore significant environmental advantages may be realized if alternate, environmentally 

sensitive materials are identified for use in concrete [1]. 

While cement offers excellent performance as a binder in concrete, its manufacturing is an energy 

intensive process. This process consists of mining raw materials, crushing, blending and heating 

these materials to temperatures of 1500ºC and finally pulverizing the fired product to create 

finely divided cement powder. In addition to consuming large amounts of energy, the production 

of cement accounts for a significant portion of CO2 emissions and other greenhouse gases. The 

production of cement reportedly accounted for 7% of worldwide greenhouse gas emissions. 

Additionally, cement production and resulting emissions are expected to increase by 100% from 

the current level by 2020 [2].  

During the last few decades society has become aware of the deposit problems connected with 

residual products, and demands, restrictions and taxes have been imposed. And as it is known 

that several residual products have properties suited for concrete production, there is a large 

potential in investigating the possible use of these for concrete production. Well-known residual 

products such as silica fume and fly ash may be mentioned [3].  
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This paper gives a theoretical overview of the innovative technologies and materials in the 

environmentally friendly concrete production. 

 SUPPLEMENTARY CEMENTING MATERIALS 2

Cement, which is an integral part of all standard concrete products, is the most significant and 

harmful factor and environmental burden when producing concrete or concrete products.  

Replacing energy consuming Portland cement with recyclable materials and minerals offers two 

distinct benefits to the environment - it significantly reduces the amount of CO2 released into the 

atmosphere and it minimizes massive landfill disposal. In contemporary concrete production 

successful reduction of cement is usually done by supplementary cementing materials (SCM´s). 

Typical SCM´s are fly ashes, slag, silica fume and others wastes with pozzolanic properties [4].  

Coal fly ash 

Fly ash is one of the by-products of burning coal to create electric power. Fly ash is a promising 

green concrete solution being heralded for sustainability is high-volume fly ash cement. It is a by-

product of coal-combustion from coal-burning power plants, and in the past, almost 75% of fly 

ash produced made its way to landfills. A replacement of 20% of the Ordinary Portland Cement 

by fly ash results in concrete with high sulphate resistance. Fly ash, when mixed with Ca(OH)2, a 

constituent of cement, and water, forms a compound similar to Portland cement and is extremely 

strong and durable. High volume fly ash concrete displaces more than 25% of the cement used in 

traditional concrete, reducing the amount of emissions needed to make the concrete mix. Fly ash 

concrete was sometimes difficult to find in the past. Due to a significant increase in demand, 

nowadays there are more producers and distributors trying to cope with the steady increase in 

demand [5]. 

Blast furnace slag 

Blast furnace slag is a similar material to fly ash; blast furnace slag could be considered a 

recycled material and used as a cement substitute for concrete. It is produced from blast furnaces 

used to make iron and, like fly ash, it creates a very strong and durable concrete. Blast furnace 

slag commonly referred to as slag, and is also similar to fly ash since the result is a concrete with 

increased sulphate resistance. Because the demand for the product is rising while the supply is 

falling, new grinding plants are coming on line to process imported slag. The added energy used 

to ship and grind the slag makes it somewhat less energy-saving than fly ash, but far better than 

Portland cement [6]. 

Silica fume 

Silica fume was once a cheap waste product; but high demand has made it a high-cost admixture, 

used primarily for bridges and other structures where top weathering performance and high 

strength are needed. Concrete made from silica fume is expensive, however, not only because of 
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the material cost, but because the powdery fineness of the fume makes it hard to handle. It is 

often turned into slurry before use [6]. 

Rice hull ash 

Rice hull ash, as long as quality is controlled, is another material that can be used to replace 

cement. So far, its use remains in the laboratory stage, although a consistent-quality ash needed 

for concrete is available [6]. 

Concrete slurry 

Concrete slurry is a residual product from concrete production, washing mixers and other 

equipment. The concrete slurry is can be either a dry or wet substance and can be recycled either 

as a dry powder or with water. In the case of recycling of the dry material, it is necessary to 

process it to powder. The concrete slurry can have some pozzolanic effect and might therefore be 

used as a substitute for part of the cement or for other types of pozzolanic materials such as fly 

ash [3]. 

 AGGREGATE SUBSTITUTION 3

Aggregates are used in large quantities in concrete production with a great potential to replace 

primary aggregates with secondary and recycled materials. The properties of secondary and 

recycled aggregate are in many ways different from those of primary aggregate and this could 

lead to varying properties when incorporated in concrete composites. In many cases, 

specifications that use recipe mixtures and prescribed materials prevent the wider utilisation of 

recycled materials. The mechanical properties of recycled aggregates are generally lower than 

primary aggregates and therefore limit their uses, sometimes, to low-value applications. 

However, it is now generally accepted that not the mechanical properties but rather a combination 

of surface texture, mineralogy and particle shape of aggregates and optimisation of the mixture 

design that influence the composite performance [7].  

In these terms, also request for appropriate treatments of recycled aggregates in order to optimize 

their properties towards the wider possibilities for their application in concrete mixtures is widely 

discussed, and various methods are developed.  

Recycled concrete aggregate 

Recycled concrete aggregate (RCA) is generally produced by two-stage crushing of demolished 

concrete, and screening and removal of contaminants such as reinforcement, paper, wood, 

plastics and gypsum. Concrete made with such recycled concrete aggregate is called recycled 

aggregate concrete (RAC). When demolished concrete is crushed, a certain amount of mortar and 

cement paste from the original concrete remains attached to stone particles in recycled aggregate. 

This attached mortar is the main reason for the lower quality of RCA compared to natural 

aggregate. Technology of RAC production is different from the production procedure for 

concrete with natural aggregate. Because of the attached mortar, recycled aggregate has 
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significantly higher water absorption than natural aggregate. Therefore, to obtain the desired 

workability of RAC it is necessary to add a certain amount of water to saturate recycled 

aggregate before or during mixing, if no water-reducing admixture is applied. One option is to 

first saturate recycled aggregate to the condition - water saturated surface dry, and the other is to 

use dried recycled aggregate and to add the additional water quantity during mixing. The 

additional water quantity is calculated on the basis of recycled aggregate water absorption in 

prescribed time [7]. 

Steelmaking slag 

Steelmaking slag is an environmentally safe product with a wide range of valuable uses and 

includes blast furnace iron slag, basic oxygen furnace and electric arc furnace steel slag types. 

Chemically, steelmaking slag is a complex matrix structure consisting primarily of oxides of 

calcium, iron, silicon, aluminium, magnesium, and manganese in complexes of calcium silicates, 

aluminosilicates and aluminoferite.  

Properties make steelmaking slag a superior material for use as a construction aggregate, 

currently the major use of steelmaking slag. Natural aggregates, such as limestone, sand and 

gravel products, compete with slag for use as a construction aggregate. Because slag is a 

renewable mineral resource, its use reduces the consumption of natural resources by the 

construction industry. 

Examples of construction applications of slag in the Europe include: aggregate in concrete; fill; 

unconfined bases; shoulder stabilization; berm construction; railroad sub- base; base for 

walkways; and rock wool insulation [8].  

Crushed Rubber 

When vehicles tires reach the end of their usable life, they can still find some use as a 

replacement for course aggregate in concrete mixes. Crumb rubber is car or truck tires that are 

ground up between the sizes of 3 - 10 mm. This mix has very poor compressive strength due to 

its high air content. It is believed that when this rubber is mixed in with the concrete air becomes 

trapped in with it. One benefit to the addition of this alternative is the rubber keeps the concrete 

from shattering in failure [9].   

Expanded Polystyrene  

Expanded Polystyrene plays a very unique role in concrete. Research has shown that concrete 

with this material behaves very similarly to light weight concretes containing traditional 

aggregates. This is believed to be the case because the Styrofoam fills in the gaps that would 

normally be filled with air. EPScrete is made using 1mm - 3mm diameter expanded polystyrene 

beads, sand, cement and. Even though the large aggregate is replaced with polystyrene, this type 

of concrete typically reaches compression strength of 3 MPa which is very comparable to 

lightweight concrete and 25% less than normal weight concrete. EPScrete is cheaper than 

lightweight concrete and has very good acoustic and thermal resistance. The disadvantages of this 
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material are, because of the integration of polystyrene, decrease strength at temperatures above 

300ºC and are generally sensitive materials that are non-polar [10].   

Plastic 

High-density polyethylene can be added to concrete and sand as a feasible replacement for course 

aggregate. Research has shown that plastic bags that are tightly packed and then heated, shrink to 

a size that can easily be used in concrete. But as the name implies, the material is too ductile at 

full strength to support structural loads at 17.6 MPa. One benefit to this material is its measurable 

qualities in holding heat within buildings [11].   

Glass 

Concrete with glass aggregate is a material mixture that has a lot of potential but also a lot 

keeping it from reaching this potential. With compression strengths comparable to that of normal 

weight concrete and when glass powder has the same gluing effect as cement. Glascrete is the 

best aggregate alternative of the list. Under ideal conditions this may be the case but there are 

reasons this material has not seen wide adoption. Glass is well known for having issues with ASR 

(alkali-silica reaction). When this silica chemically reacts with naturally occurring hydroxyl ions 

in the cement, silica gel is formed and causes cracks in the cement at it absorbs water. Glass is 

also very expensive to properly clean. Any residue leftover on glass such as organics or sugar can 

also negatively affect the strength of concrete. For those who can overcome these obstacles 

concrete made from glass is the best option [12].  

Paper 

Papercrete is a hybrid material made of paper slurry, white lime or sand, and Portland cement. To 

make this type of concrete, add paper pulp, any waste paper will be appropriate, to a basin of 

water and allow soaking for 24 hours. After this time, mix slurry for ten minutes using a mixer 

and drain the excess water. The recommended ratio is 1:0.5:4 (Portland cement: white lime: 

paper sludge). Add water as needed to make the mixture workable. This creates a concrete that is 

not acceptable for structural projects. Walls not used to support have been found to have 

decreased thermal conductivity and better sound absorption. Because the strain on this type of 

concrete is so much larger than the stress, walls such as these although being strong will show 

large amounts of deflection under load [13].  

Reservoir sediments 

Siltation of water reservoirs with sediments belongs to the important problems in water 

management mainly due to the reducing of the basin’s accumulation capacity and also because of 

the utilization of dredged sediment waste from water reservoirs.  

According to the dredged material properties, there are two general alternatives that may be 

considered for its placement: disposal and beneficial use applications. Physical and chemical 

characteristics of sediments affect the type of beneficial use options available for dredged 

material. Most of the studies found in the literature have reported the utilization of dredged 
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material as a minor or major component in construction industry. Given the composition of the 

sediments and their continuous availability, they have been assessed as raw materials to 

manufacture lightweight aggregate, ceramics, glass tiles and bricks. Also they can be used as a 

partial replacement of Portland cement in concrete or as a partial substitution of the natural 

aggregate in the concrete production [14]. 

 CONCLUSION 4

The European environmental policies have motivated the concrete industry to react and will 

probably also motivate further development of the production and use of concrete with reduced 

environment impact. The somewhat vague environmental requirements that exist have resulted in 

a need for more specific technical requirements and the most important goal is to develop the 

technology necessary to produce and use resource saving concrete structures. This applies to 

structure design, specification, manufacturing, performance, operation and maintenance. 
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Abstract 

This contribution is focused on the experimental study of a thermal activation of coal fly 

ash/cement mixtures with 30 wt. % cement replacement. Samples was prepared with 5M NaOH 

solution at solid/liquid ratio of 0.5. Mixtures were 24 hours heated at temperatures of 120, 160, 

200 and 250ºC in drying-oven. The temperature influence on flexure strength development of 

treated coal fly ash/cement samples after 28 and 90 days of curing was investigated. Study of 

zeolite formation of composites was carried out by XRD analysis. 

Key words: concrete, coal fly ash, temperature, zeolitization, flexure strength  

 INTRODUCTION 1

Coal combustion residue (CCR) is a general term referring to the residues produced during the 

combustion of coal regardless of ultimate utilization or disposal and include five by-products. 

Coal fly ash (a fine-grained powder, which is mainly composed of spherical glassy particles, 

produced during the combustion of pulverized coal). Furnace bottom ash (a coarse grained 

material arising from wet ash removal of dry-bottom furnaces). Boiler slag (a vitreous grained 

material derived from wet ash removal of wet-bottom furnaces). Flue gas desulphurization 

product (a fine gypsum powder obtained by desulphurization of flue gas coal-fire power plants). 

Fluidized-bed combustion by-products (residues, some of which may have high Ca and S content, 

resulting from fluidized-bed combustion processes) [1, 2].  

Fly ashes are considered as puzzolans (substances containing silica and alumina) wherein the 

silica reacts with calcium hydroxide Ca(OH)2 released by hydration of calcium silicate to produce 

calcium silicate hydrate. It is when the silicate phases have an amorphous structure, rather than 

crystalline, that materials tend to be puzzolanic and contribute to the formation of hydration 

products when attacked by hydroxides [3]. 

There are mainly two types of fly ash produced from coal combustion, types F and C. Type F is 

produced when anthracite, bituminous or sub-bituminous coal is burned and is low in lime (<7%) 

and contains more silica, alumina and iron oxide. Type C comes from lignite coal and contains 

more lime (15–30%) [4]. 
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Fly ash has a hydrophilic surface and is extremely porous, with particle size the most important 

physical characteristic determining the reactivity. In general, smaller ash particles tend to be more 

reactive for two reasons. Firstly, smaller particles have larger specific areas making a large 

percentage of the particle available to attack by hydroxides. Secondly, and perhaps more 

significantly, smaller particles cool faster upon exiting the combustor, resulting in a more 

disordered and, therefore, reactive structure [5]. 

Based on our previous works [6-8], mechanically and chemically activated coal fly ash added to 

cement mixtures notably influences the development of the compressive strength of composite. 

This paper is focused on the research of hydrothermal alkaline treatment influence of coal fly 

ash/cement mixture on mechanical properties of hardened composites in dependence on 

temperature.  

 MATERIAL AND METHODS 2

In our experiment, Portland cement CEM I 42,5 N and coal fly ash from Slovakian power plant in 

Novaky (ENO) were used as raw materials. Granulometric composition of original coal fly ash is 

shown on Figure 1. The particle size analysis was carried out by dry sieving down to 125 m on 

standard series of sieves while undersize was analyzed on the laser granulometer Helos/LA with 

dry dispersion unit Rodos 11 SR (Sympatec GmbH, Germany). 

 

Fig. 1: Coal fly ash particle size distribution profile  

Table 1 summarizes chemical composition of coal fly ash in form of stable oxides. The content of 

components was determined by AAS analysis (Varian, Austria). Total amount of SiO2 and Al2O3 

was 77.85 %. Based on the chemical analysis, the used coal fly ash is high silica ash with molar 

ratio of SiO2 /Al2O3  3.12. The presence of crystalline phases was detected by X-ray diffraction 

(XRD) analysis on diffractometer DRON 2.0 with goniometer GUR-5. 
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Table 1: Chemical composition of coal fly ash  

Chemical 

composition 

Content  

[%] 

SiO2 58.95 

Fe2O3 3.4 

CaO 4.29 

TiO2 0.622 

Al2O3 18.90 

H2O 0.84 

Loss of ignition 3.89 

 

The following minerals as major components present in coal fly ash are quartz, mullite and 

hematite. Cristobalite, magnetite, illite, anhydrite, some silicates, aluminosilicates and their 

hydrates (albite, andalusite, kaolinite and mordenite) were identified too. 

Laboratory research of alkaline treatment was carried out activation of coal fly ash/cement 

mixtures in drying-oven. Coal fly ash/cement mixtures with 30 wt. % cement replacement 

(sample 2, 3, 4, 5) were chemically treated by mixing in 5 M NaOH solution at solid/liquid ratio 

of 0.5. Composition of mixtures is given in Table 2.  Mixed pastes were given in forms and 

subsequent 24 hours heated at temperature of 120, 160, 200 and 250ºC in drying-oven. After 

thermal treatment, hardening samples under laboratory conditions was realized. Comparative 

cement mixture was prepared by mixing only cement with water (sample 1) and kept under 

laboratory conditions hardened, too. 

The compressive strengths and tensile strengths were measured at the fly ash/cement concrete 

prisms (40mm x 40mm x 160mm) after 28 and 90 days of hardening evaluated according to the 

STN EN 206. 

Table 2: Composition of coal fly ash/cement mixtures  

 

Sample 

Mixture composition  

Medium 

 

 

Temperature 

[ºC] 

 

Time 

[hour] 

Cement 

[%] 

Coal fly ash 

[%] 

1 100 - water - - 

2 70 30 5M NaOH 120 24 

3 70 30 5M NaOH 160 24 

4 70 30 5M NaOH 200 24 

5 70 30 5M NaOH 250 24 
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 RESULTS AND DISCUSSION 3

The compressive and tensile strengths of samples after 28 and 90 days hardening are presented in 

the Table 3. As it can be seen, strengths of hardened experimental coal fly ash/cement samples 

reach the values ranging from 1.1 to 2 MPa – flexure strength and from 7 to 14 MPa – 

compressive strength. Compressive and tensile strengths of concretes increase with hardening 

duration, strengths values of experimental composites are lower than that of comparative 

composite (sample 1). 

The compressive and tensile strength development is closely related to the temperature. As it is 

shown in Table 3, compressive and tensile strength of composites is in indirect proportionality 

with temperature increase. From all investigated composites, the highest value of 28 and 90 days 

compressive and tensile strength accounts the sample 2. 

Table 3: Compressive and tensile strength of samples after 28 and 90 days hardening  

Sample Compressive strength 

[MPa] 

Flexure strength 

[MPa] 

28 days 90 days 28 days 90 days 

1 32.3 33.6 4.18 5.49 

2 12.4 13.6 1.83 1.95 

3 7.8 9.8 1.3 1.53 

4 7.1 9.2 1.17 1.57 

5 6.3 8.1 1.09 1.33 

 

Based on the XRD results of hardened products, zeolitic phases such as analcime and hydroxy-

sodalite during alkaline treatment of coal fly ash/cement mixtures under selected conditions were 

formed. According to paper [9], crystalline phase of A zeolite is created in reaction mixture with 

SiO2/Al2O3 ratio = 2 within temperature range from 25 to 150ºC.  

Structures of identified phases are different from those of NaP1 zeolite and phyllipsite designated 

in the case of hydrothermal alternation of alone coal fly ash in autoclave. These phases 

favourably influence the concrete structure matrix as well as mechanical properties of hardened 

composite in difference from composites based on alkaline and subsequent thermally treated coal 

fly ash/cement mixtures. 

 CONCLUSION 4

According to the standard requirements of STN EN 206, the measured values of 28 and 90 days 

compressive strengths of composites prepared by alkaline treatment of coal fly ash/cement 

mixture correspond to concrete class of C 8/10. Therefore, concretes with hydrothermal alkaline 
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treated coal fly ash at 30 wt. % cement replacement be able used for non-load-bearing 

constructions. 
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Abstract 

Paper deals with research into cement-bonded particleboards with modified composition. By-

product – dust from formatting and grinding of cement-bonded particleboards was used as a 

modifying substituent. Evaluation was performed by testing of basic parameters – bending 

strength and modulus of elasticity in bending. Effect of unfavourable climatic conditions was 

examined. 

Klíčová slova: Particleboard, substitution, climatic, conditions, effect. 

 ÚVOD 1

Linka pro výrobu (konkrétně její část, kde probíhá zpracování na požadovaný formát a jakost 

povrchu) cementotřískových desek v České republice vyprodukuje značné množství odpadu 

vznikajícího právě při broušení a řezání – cca 3800 t/rok. Tento odpad je v současnosti nutné 

deponovat na skládkách. Tuzemský výrobce cementotřískových desek se v současnosti ve 

spolupráci s odborníky Fakulty stavební VUT v Brně zabývá modifikací složení přídavkem 

zmíněného odpadu do stávajících receptur. Lze se domnívat, že při vhodném způsobu úpravy a 

dávkování výše uvedeného odpadu by bylo možné docílit relativně konstantních parametrů, 

srovnatelných s běžně komerčně vyráběnými cementotřískovými deskami. Zajímavá zjištění 

učiněná v rámci výzkumů zaměřených na obdobnou problematiku jsou uvedena v publikacích [1] 

a [2]. 

Kromě základních charakteristik stavebních materiálů a prvků jako např. pevnost, objemová 

hmotnost, teplotní roztažnost a modul pružnosti, zaujímá významnou pozici i trvanlivost. Tato 

závisí na mnoha faktorech. Podstatná je v této souvislosti odolnost daného materiálu či 

konkrétního prvku vůči nejrůznějším okolním vlivům jako např. chemicky agresivní prostředí, 

mechanické zatížení a změny klimatu. Neméně významné je také složení konkrétního materiálu, 

resp. výrobku. V neposlední řadě se pak jedná o dobu působení zmíněných vlivů. Jedním z 

kritérií hodnocení trvanlivosti je schopnost materiálu odolávat střídavému působení mrazu v 

kombinaci s vodou. 

 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

241 

 

 MODIFIKUJÍCÍ SUROVINA 2

Výsledky a zjištění z podrobné analýzy parametrů zkoumaného odpadu jsou uvedeny v [3]. 

Vzhledem k tomu, že odpad pochází z linky pro opracování desek, jedná se o nesoudržné částice 

o velikosti v rozmezí 0 až 2 mm. Tyto se při detailním vizuálním zkoumání vyznačují obsahem 

buď samotných třísek, či cementové matrice, příp. částečně fixované cementové matrice na 

mineralizovaných třískách. Z hlediska předúpravy bylo provedeno mletí odpadu ve vibračním 

mlýnu ve dvou různých časových intervalech – 90 a 180 s. Důvodem předúpravy bylo především 

oddělení hrubších třísek od cementové matrice. Současně při mlecím procesu dojde ke zdrobnění 

jednotlivých částic odpadu. 

 METODIKA A NÁVRH RECEPTUR 3

Receptury modifikovaného složení byly navrženy s uvážením výsledků a zjištění učiněných v 

rámci výše uvedených analýz odpadu z výroby cementotřískových desek. Po zvážení efektivity – 

poměru energetické náročnosti separačního/mlecího procesu byly do směsí použity pouze – 

odpad neupravený a dále pak mletý po dobu 90 s. Pro modifikaci byl odpad uvažován jako 

příměs v množství 5, 10 a 15 % (hmotnostních – vztaženo na množství cementu). Dále byla také 

uvažována možnost odděleného dávkování jednotlivých a pouze vybraných frakcí odpadu. Byly 

analyzovány následující receptury: 

 

• REF – referenční receptura, 

• CD0-1, 2, 3 – receptury s obsahem 5, 10, 15 % odpadu neupraveného, 

• CD9-4, 5, 6 – receptury s obsahem 5, 10, 15 % odpadu mletého 90 s, 

• CD9-7, 8, 9 – receptury s obsahem 5, 10, 15 % odpadu mletého 90 s, který byl dávkován 

pouze ve frakcích 0 až 0,063 mm, 0,063 až 0,125 mm a 0,125 až 0,25 mm, 

• CD9-10, 11, 12 – receptury s obsahem 5, 10, 15 % odpadu mletého 90 s, který byl 

dávkován pouze ve frakcích 0 až 0,063 mm a 0,063 až 0,125 mm. 

 

Frakce větší než 0,25 mm byly dávkovány s třískami, kdežto frakce o velikosti zrna nižším než 

0,25 mm byly do směsi vpraveny společně s cementovým pojivem. Výroba vzorků 

cementotřískových desek se sestává z celkem čtyř fází (míchání a lisování směsi, ošetřování a 

následná úprava desek na požadovaný formát). Všechny tyto kroky probíhaly v laboratořích 

Fakulty stavební v Brně. Postupy jednotlivých prací byly zvoleny tak, aby co nejlépe 

korespondovaly s výrobou běžně komerčně produkovaných desek tuzemského výrobce. 

 VÝSLEDKY A DISKUZE 4

Vzhledem k tomu, že desky receptury s obsahem 15 % odpadu mletého 90 s ve frakčním rozmezí 

0 až 0,25 mm a dále 0 až 0,125 mm (tj. receptury CD9-6 a CD9-9) jevily při odformování 

výrazné známky nesoudržnosti a poruch struktury, nebyly dále podrobeny příslušným fyzikálně 

mechanickým testům. V následujících grafech (viz Obr. č. 1 a 2) jsou uvedeny průměrné hodnoty 

dosažených parametrů jednotlivých receptur. Veškerá stanovení probíhala v souladu 
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s ustanoveními dle příslušných normativních dokumentů. Sledována byla pevnost a modul 

pružnosti v ohybu dle ČSN EN 310. Dále bylo provedeno analyzování mrazuvzdornosti dle ČSN 

EN 1328 obou testovaných charakteristik. Mrazuvzdornost je stanovena jako poměrná veličina. 

Tato vyjadřuje procentuální hodnotu dané charakteristiky po provedení cyklického klimatického 

zatížení, která je vztažena na stanovení před cykly. 

Z průběhu pevností v ohybu (viz Obr. č. 1) je patrná závislost modifikace složení 

cementotřískových desek odpadem právě z jejich výroby. Zvyšující se dávka se vyznačuje 

negativním vlivem na pevnost v ohybu. Při dávce 15 % odpadu dochází k poklesu pevnosti až cca 

45 % vůči hodnotám referenční receptury. Velmi výrazně se také projevila předúprava odpadu, tj. 

mletí a třídění na vybrané frakce. Komparací hodnot pevností receptur s 5% přídavkem odpadu 

neupravovaného (CD0-1), dále mletého 90 s (CD9-4) a také mletého a tříděného (CD9-7 – max. 

zrno odpadu 0,25 mm a CD9-10 – max. zrno odpadu 0,125 mm) je patrné, že vhodným mletím a 

tříděním došlo k poklesu pouze o 3 % pevnosti vzhledem k referenční receptuře. Desky vyrobené 

z receptury W9-10 lze hodnotit tedy jako srovnatelné s deskami receptury REF. 

Dále lze konstatovat, že s průběhy pevností v ohybu koresponduje také trend hodnot 

mrazuvzdornosti (relativní pevnost v ohybu). Zde se tedy také výrazně projevuje přídavek 

odpadu. Poměrná pevnost v ohybu se pohybuje v rozmezí 57 až 80 %. Poměrně zajímavé je 

zjištění, kdy receptura CD9-10 se vyznačuje lepší odolností vůči cyklickému zmrazování a 

rozmrazování v kombinaci s působením vody, než receptura REF. Vzhledem k tomu, že bylo 

v případě W9-10 dosaženo pevnosti v ohybu nižší o 3 %, než referenční receptury, lze tuto 

recepturu charakterizovat jako velmi přínosnou pro další zkoumání a případně i zařazení do 

výroby. 
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 Porovnání pevnosti v ohybu a odolnosti vůči cyklyckému zmrazování a Obr. č.1:

rozmrazování 

Moduly pružnosti v ohybu (viz Obr. č. 2) se vyznačují v porovnání s pevnostmi (viz Obr. č. 1) 

menšími rozptyly hodnot s rostoucí dávkou odpadu a zařazením jeho úpravy. Trend je však velmi 

podobný, kdy s rostoucí dávkou odpadu dochází k poklesu modulů pružnosti a zařazením kroků 

předúpravy odpadu lze docílit parametrů srovnatelných s referenční recepturou. Nejlépe lze v 

tomto ohledu hodnotit opět recepturu CD9-10, tedy s využitím odpadu mletého 90 s a vytříděné 

frakce 0 až 0,125 mm dávkované ve dvou fázích. 
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 Porovnání modulů pružnosti v ohybu a vlivu zmrazování a rozmrazování Obr. č.2:

Dle poměrných modulů pružnosti v ohybu lze při nižší dávce použitého odpadu charakterizovat 

tuto veličinu jako méně citlivou na podmínky střídavého zmrazování a rozmrazování v 

kombinaci s působením vody. Hodnoty poměrných modulů pružnosti v ohybu se pohybují v 

intervalu 53 až 88 %. Z uvedeného je evidentní, že dochází k větším rozptylům poměrných 

modulů pružnosti mezi jednotlivými recepturami. Z hlediska mrazuvzdornosti lze tedy 

charakterizovat modul pružnosti v ohybu cementotřískových desek modifikovaného složení jako 

variabilnější než pevnost v ohybu. 

 ZÁVĚR 5

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že vliv modifikace složení cementotřískových desek 

odpadu právě z jejich výroby na pevnostní parametry a elasticitu je značný. Zařazením vhodné 

předúpravy odpadu lze při jeho přídavku do stávající receptury docílit parametrů srovnatelných 

s referenční směsí pro výrobu cementotřískových desek. Podstatným zjištěním výzkumu 

prezentovaného v tomto článku je skutečnost, že větší rozptyly z hlediska mrazuvzdornosti byly 

zaznamenány v případě modulů pružnosti v ohybu. Maximální přípustné hodnoty poklesu 

modulu pružnosti v ohybu vlivem působení cyklického zmrazování a rozmrazování v kombinaci 

s vodou nejsou definovány a vyžadovány žádnou technikou normou. Je tedy evidentní, že při 

posuzování mrazuvzdornosti cementotřískových desek modifikovaného složení nelze hodnotit 
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pouze normami předepsané parametry. Je nutné zohlednit i další, z hlediska použitelnosti 

v reálných konstrukcích, podstatné materiálové charakteristiky. 
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Abstract 

Due to increasing amount of construction and demolition waste (C&DW), new recycling methods 

and applications of secondary raw materials are searched. The biggest part of C&DW is old 

concrete and mortar which can be used for production of recycled concrete aggregates (RCA). To 

protect the nature and decrease amount of mined natural aggregates, RCA could partially or 

totally replace natural aggregates used for production of new concrete. This article presents the 

factors which have influence on the RCA properties. Properties of three different kinds of RCA 

were analysed and results compared with properties of natural aggregates. Description of 

connection between factors and properties of RCA are discussed. Results showed that not only 

origin and amount of impurities has influence on applicability of RCA as a replacement of natural 

aggregates for new concrete production.  

Klíčová slova: Stavební odpad (C&DW), betonové recyklované kamenivo (RCA), přírodní 

kamenivo (NA), kvalita RCA, nasákavost,  

 ÚVOD 1

Slovo recyklace je v posledních letech velice často skloňováno v souvislosti se stavebnictvím a 

znovuvyužitím stavebního a demoličního odpadu a odpadu při výrobě surovin v jiných 

průmyslových odvětvích. Využití druhotných surovin jako je např. elektrárenský popílek 

a vysokopecní struska, dříve označovaných jako „odpad“ z elektrárenského a hutního průmyslu, 

je nyní běžné, a v některých případech nepostradatelné. Tyto suroviny mají deklarovaný původ, 

jsou produkovány kontinuálně v poměrně velkém množství, a pro jejich další využití jsou 

odebírány přímo z místa jejich vzniku, což zajištuje jejich čistotu. V případě stavebního 

a demoličního odpadu (C&DW) je problém s identifikací jeho kvality i vlastností. C&DW může 

být směsný (obsahuje nejen beton, ale také velké množství cihel, plastu, dřeva, asfaltu a jiných 

materiálů) nebo v něm převažuje jedna složka (beton, keramický střep). Pokud C&DW obsahuje 

více jak 90 % drceného betonu a malty, je možno jej použít pro výrobu betonového 

recyklovaného kameniva (RCA) a jako náhradu přírodního kameniva pro výrobu betonu.  
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Modernizace starých budov a výstavba nových konstrukcí, které jsou vyšší, větší a vybavené 

novou technologií, je doprovázena rostoucím množstvím stavebního a demoličního odpadu. 

Tento stavební a demoliční odpad musí být uložen na skládkách, které nemají nevyčerpatelnou 

kapacitu, a proto musíme hledat nové řešení v oblasti opětovného použití stavebních materiálů 

jako je beton. Stavebnictví v EU je odvětví s nejvyšší spotřebou přírodních zdrojů a také 

s největší produkcí odpadu, zhruba 900 milionů tun odpadu ročně. [1] Skládky pro C&DW 

dosahují svých kapacitních limitů a ukládání C&DW na skládky s komunálním odpadem není 

dovoleno. Hlavními problémy recyklace jsou čistota a kvalita zdroje pro produkci recyklovaného 

betonového kameniva. Nečistoty v C&DW jsou zásadním limitujícím faktorem pro jeho další 

zpracování a následné využití. Beton je nejpoužívanější stavební materiál na světě a kamenivo 

představuje zhruba 70 % jeho objemu. Přírodní kamenivo (NA) může být snadno nahrazeno 

recyklovaným betonovým kamenivem (RCA) vyrobeným z C&DW, a tím šetřit přírodní zdroje. 

Ekologickým aspektem použití RCA je úspora prostoru na skládkách C&DW a z ekonomického 

hlediska je cenou recyklace a třídění na jednotlivé frakce nižší, než cena těžby skládající se ze 

samotné těžby, drcení a třízení na jednotlivé frakce. 

Jak již bylo zmíněno, kvalita RCA je závislá na kvalitě stavebního a demoličního odpadu pro 

jeho výrobu. Standardně je C&DW svážen do recyklačních linek z mnoha různých míst, a poté 

tato směs drcena a třízena do frakcí. Tímto způsobem vzniká mnohdy méně kvalitní recyklát 

s vyšším obsahem nečistot, což můžou být cihelné střepy, úlomky dřeva, asfalt, sklo, hlína a jiné. 

Takový RCA není možno použít jako kamenivo pro výrobu betonu, protože jeho vlastnosti 

nejsou v souladu s podmínkami stanovenými v evropské normě ČSN EN 12 620 + A1 [2]. 

Recyklované betonové kamenivo, které je možno použít do betonu, musí obsahovat minimálně 

90 % nebo více drceného betonu, mít objemovou hmotnost vyšší než 2,0 Mg/m
3
 a maximální 

nasákavost 10 %. Tyto požadavky platí pro RCA užívané v České republice, pro jiné země se 

tyto požadavky mohou měnit, viz Tabulka 1. Řešení, jak získat RCA s vhodnými vlastnostmi, je 

recyklace in-situ nebo třídit dovážený C&DW v areálu recyklační linky. První metoda recyklace 

je mnohem vhodnější, protože RCA může být okamžitě použito v místě vzniku a jsou tím sníženy 

náklady na odvoz C&DW a dovoz přírodního kameniva. 

 Souhrn vybraných požadavků na vlastnosti RCA v jednotlivých státech [3] Tabulka č.1:

Vlastnosti Belgie Německo Nizozemí Portugalsko 
Česká 

republika 

Složení 

(% hmotnosti) 

≥ 95 % 

drceného 

betonu 

≥ 90 % 

drceného 

betonu 

≥ 95 % 

drceného 

betonu 

≥ 90 % 

drceného 

betonu 

≥ 90 % 

drceného 

betonu 

Objemová 

hmotnost 

(Mg/m
3
) 

≥ 2,2 ≥ 2,0 - ≥ 2,2 ≥ 2,0 

Nasákavost (%) ≤ 10 ± 2 ≤ 10 - ≤ 7 ≤ 10 
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Obsah jemných 

částic (%) 
1,5 - 1,0 4,0 - 

 

Vlastnosti RCA se liší od vlastností přírodního kameniva. Objemová hmotnost je nižší 

o 10 až 15 % ve srovnání s přírodním kamenivem, nasákavost je vyšší o 5 až 10 % v porovnání s 

NA pro hrubé frakce a 7-12 % v případě jemné frakce 0-4 mm. Frakce s maximálním zrnem 4 

mm obvykle obsahují okolo 20 % jemných částic (částic menších než 0,25 mm), což může být 

přínosné při výrobě samozhutnitelného betonu. Pavlů [3] prokázala ve svém výzkumu, že RCA z 

různých zdrojů mají různé vlastnosti, což bylo prokázáno i v našem výzkumu. Jiný výzkum 

prováděný Abbas et al. [4] uvádí, že přibližně 20 % částic o velikosti frakce RCA 4,75 - 9,5 mm 

se skládá ze zbytků malty, a v případě hrubých frakcí je více než 50 % zrna RCA tvořeno méně 

než 15 % zbytkové malty.  

V rámci našeho výzkumu se budeme zabývat kvalitou betonového recyklovaného kameniva, 

faktory, které mohou ovlivňovat jeho kvalitu a vlastnostmi RCA pro ověření, zda byly vybrány 

správné faktory ovlivňující kvalitu. Testovány budou tři druhy recyklovaného betonového 

kameniva o různých frakcích a jedno přírodní kamenivo. Celkem tedy čtyři kameniva v sedmi 

rozlišných frakcích od 0-4 mm do 16-32 mm. Výsledky ze zkoušek obsahu jemných částic, 

tvarového indexu a nasákavosti budou prezentovány. Přírodní kamenivo bylo testováno za 

účelem porovnání vlastností a hodnocení rozdílů mezi recyklovaným betonovým kamenivem 

a přírodním kamenivem. Pro ověření faktorů byly prováděny i další testy jako například sítový 

rozbor, stanovení objemové hmotnosti a odolnost vůči alkalicko-křemičité reakci. Tyto výsledky 

jsou však stále předmětem zkoumání a ověřování. 

 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KVALITU RCA 2

Jak již bylo zmíněno výše, kvalita betonového recyklovaného kameniva je proměnná a má na ni 

vliv mnoho faktorů. V této studii budou prezentovány námi vybrané faktory, které ovlivňují 

kvalitu RCA nejvíce. Souvislost mezi faktory a vlastnostmi RCA bude ověřena praktickými testy 

na třech druzích RCA o různých frakcích. Ovlivňující faktory byly rozděleny do dvou skupin, 

vliv matečního betonu a vliv zpracování C&DW. Matečním betonem je myšlen beton, který má 

majoritní zastoupení v C&DW a jsou známy některé jeho vlastnosti jako např. pevnostní třída, 

maximální zrno kameniva v betonu a obsah přísad a příměsí. Faktory spadající do skupiny vliv 

zpracování C&DW jsou: obsah nečistot, rozlišnost původu a popis konstrukce, ze které pochází. 

Všechny tyto faktory budou dále popsány a naznačena možná souvislost s vlastnostmi RCA. 

Faktorů je znatelně více, a jejich kombinace a váha u každého druhu RCA je jiná, a proto jsme se 

snažili vybrat a popsat ty nejdůležitější. 

2.1 Nečistoty 

Za nečistoty jsou považovány všechny materiály vyjma betonu a cementové malty. Pokud má být 

RCA použit do betonu musí obsahovat více jak 90 % betonu a tedy maximálně 10 % nečistot. 
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Nejčastěji se setkáváme s keramickými střepy z cihel, stropních vložek nebo keramických 

střešních tašek, které nejsou až tak škodlivé pro budoucí aplikaci RCA do betonu. Další materiály 

jako dřevo, plast, sklo, asfalt nebo sádra již mohou znatelně zhoršit kvalitu výsledného betonu. 

Humusové částice v RCA znemožňují jeho použití do betonu, a to jednak z důvodu zabránění 

propojení kameniva s novou cementovou matricí ale i následným bobtnáním, destrukcí struktury 

betonu a jeho následný rozpad. Nečistoty jsou do betonového C&DW vneseny nejen při 

samotném bourání konstrukcí, které se skládají z více stavebních materiálů, ale také při uložení 

v prostoru recyklační linky. Areál recyklační linky by měl být tvořen pevným podložím, nejlépe 

betonovými panely. Na následujícím obrázku 1 lze vidět příklad směsného recyklátu s vysokým 

obsahem keramického střepu a jiných nečistot. Do nečistit se nezapočítává ocel, jelikož ta bývá 

běžně odseparována pomocí magnetického separátoru. 

 

 Směsný recyklát se zvýšeným obsahem keramického střepu [5] Obr. č.1:

2.2 Rozlišnost původu 

Rozlišností původu je myšlen počet zdrojů, ze kterých je RCA složen. V nejlepším případě je 

RCA tvořeno čistým betonem z jednoho zdroje, tento případ může nastat při rozsáhlé demolici 

liniové konstrukce, zpracování defektních prvků z prefabrikované výroby, demolice 

železobetonové rámové konstrukce a jiných. U tohoto RCA je mnohem snadnější predikovat jeho 

budoucí vlastnosti a omezit negativní vliv na vlastnosti betonu, ve kterém bude použit. Větší 

počet zdrojů s sebou často přináší větší obsah nečistot a podíl zastoupení jednotlivých matečních 

betonů má vyšší variabilitu pevností a dalších vlastností matečního betonu. Vliv pevnosti 

matečního betonu je popsán v kapitole 2.4. 

2.3 Bouraná konstrukce 

Pokud je známý typ bourané konstrukce, můžeme přibližně nastínit vlastnosti betonu, a tím 

napomoci k určení vlastností RCA. Pokud se jedná o liniovou stavbu, je pravděpodobné, že se 

jedná o větší rozsah bourání, a tudíž bude charakteristika RCA totožná pro větší objem. Velkým 

nebezpečím při demolici betonového krytu vozovky je znečištění betonu zeminou, která je 

v přímém kontaktu s betonem, viz obrázek 2.  
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 Demolice betonového krytu vozovky [6] Obr. č.2:

Dalším typem bourané konstrukce jsou budovy. U těch z pravidla bývá objem recyklátu menší a 

je tedy větší nebezpečí obsahu jiných stavebních materiálů, a to hlavně keramického střepu. U 

C&DW z bourání budov je třeba dbát zvýšené pečlivosti při jeho třídění přímo na stavbě, jelikož 

v recyklačních centrech je dotřiďování poměrně složité až nemožné. RCA může být také 

vyráběno z betonových prvků, které nesplňují požadavky dané výrobcem. Tyto zmetky jsou 

skladovány v areálu podniků a následně odváženy do recyklačních center. 

2.4 Pevnostní třída matečního betonu 

Dohledání vlastností matečního betonu (MB) není vždy možné, ale pokud máme tyto informace 

k dispozici, mohou nám napovědět něco více o budoucích vlastnostech RCA. Pevností třída MB 

může mít vliv na nasákavost, ale také na tvarový index a obsah jemných částic vzniklého RCA. 

Předpoklad pro betony s vyšší pevností je vyšší hutnost struktury, a tím pádem nižší pórovitost 

cementového tmele. Hutnost a vyšší pevnost cementového tmele a vyšší pevnost kontaktní zóny 

mezi zrny kameniva a cementovou matricí přispívá k vyšší křehkosti betonu a tudíž i vzniku 

ostrohranných zrn RCA. Tyto zrna pak mohou vykazovat nevhodný tvarový index v porovnání 

s přírodním kamenivem. Naopak v případě betonů s nízkou pevností dochází ke drolení 

cementové matrice, zrna kameniva z MB jsou osamostatněna a frakce jsou nesourodé. U těchto 

RCA můžeme pozorovat vyšší podíl jemných částic a menší pevnost a odolnost RCA vůči drcení 

a mechanickému namáhání.  

2.5 Maximální zrno v matečním betonu 

Totožně jako v případě pevnostní třídy betonu MB je tento faktor znám jen u některých zdrojů 

C&DW. Obecně lze říct, že cementová matrice má ve většině případů vyšší nasákavost než 

kamenivo používané do betonu. Pokud se jedná o beton průměrné pevnostní třídy s maximálním 

zrnem 4 mm respektive 8 mm, lze očekávat zhoršenou nasákavost cementového tmele. MB 

obsahující vyšší frakce kameniva mohou zlepšit nejen pevnostní vlastnosti RCA, ale také snížit 

nasákavost.   

 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

251 

 

2.6 Obsah příměsí a přísad v matečním betonu 

Obsah příměsí může ovlivnit například vzhled budoucího betonu, kde probarvená zrna RCA 

mohou působit neesteticky. V současné době lze však tento fakt považovat za benefit, a naopak 

poukázat na využití recyklovaného betonového kameniva jako náhrady přírodního kameniva 

v betonu a vytvořit tím image konstrukcí.  

 

 RCA s obsahem probarveného MB Obr. č.3:

S probarveným betonem se můžeme setkat při recyklaci tvarovek z prefabrikované výroby 

a probarveného pohledového betonu z konstrukcí. Příměsi jsou jemné částice zakomponované do 

cementového tmele, a to může vést ke změně nasákavosti RCA. Nasákavost RCA může být 

ovlivněna také obsahem přísad v MB - negativně v případě provzdušňující přísady a pozitivně 

v případě plastifikátoru. Obě tyto přísady snižují nebo zvyšují pórovitost cementové matrice 

v betonu a to je úzce spjato s nasákavostí. 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 3

V rámci experimentální části byla snaha ověřit tyto faktory na třech druzích RCA se známou 

„historií“ a vlastnostmi matečního betonu. Tyto tři druhy recyklátu byly získány jak 

z recyklačních center, tak záměrně vyrobeny pro experimentální účely. Získané RCA byly 

nejprve pomocí sítového rozboru roztřízeny do frakcí 0-4 mm, 4-5,6 mm, 5,6-8 mm, 8-11,2 mm, 

11,2-16 mm a 16-32 mm a to hlavně z důvodu přesného stanovení tvarového indexu jednotlivých 

zrn. Pro stanovení obsahu jemných částic byla použita frakce 0-4 mm. Nasákavost byla určena na 

frakcích 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm a 16-32 mm. Naměřené hodnoty ze všech testů byly 

zpracovány, vyhodnoceny a zhodnoceny v závěrečné části tohoto příspěvku. Všechny testy byly 

provedeny i na přírodním kamenivu, za účelem porovnaní vlastností a hodnocením rozdílu mezi 

recyklovaným betonovým kamenivem a přírodním kamenivem.  

3.1 Popis testovaných RCA 

Náplní této kapitoly jsou informace o testovaných RCA. Dva druhy byly získány z recyklačních 

linek a jeden byl záměrně připraven pro experimentální účely.  
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 R1 – C&DW pro toto RCA byl složen ze zmetků prefabrikované výroby a ztvrdlých 

směsí s nevhodnou recepturou. Zdroj pro RCA R1 byl tedy z jednoho místa. RCA 

obsahovalo zanedbatelný podíl nečistot, a to zejména keramické střepy. Bouraná 

konstrukce se nedá definovat, jelikož jde o odpad vzniklý při výrobě prefabrikovaných 

betonových dílců. Pevnostní třída betonu pro prefabrikovanou výrobu je cca. C 40/50 a 

maximální použité zrno kameniva 8 mm. Některé výrobky se probarvují, a proto RCA 

obsahovalo zrna s různým odstínem pigmentu. RCA bylo dodáno z recyklační linky ve 

frakcích 0-20 mm a 16-32 mm. 

 R2 – C&DW pro toto RCA byl složen ze zmetků prefabrikované výroby předpjatých 

stropních panelů typu SPIROLL. Zdroj pro RCA R2 byl z jednoho místa. RCA 

neobsahovalo žádné nečistoty, jelikož byl připraven záměrně pro laboratorní výzkum a 

skladován v plastových barelech. Bouraná konstrukce se nedá definovat, jelikož jde 

o odpad vzniklý při výrobě předpjatých stropních panelů typu SPIROLL. Pevnostní třída 

betonu pro prefabrikovanou výrobu je C 45/55 a maximální použité zrno kameniva 

16 mm. RCA bylo dodáno ve frakcích 0-4 mm, 4-8 mm a 8-16 mm. 

 R3 – C&DW pro výrobu tohoto RCA byl získán z demolice cementového krytu vozovky. 

Zdroj pro RCA R3 byl tedy také z jednoho místa. RCA obsahovalo zanedbatelný podíl 

nečistot a to zejména dřevo a velice malé množství zeminy. Jednalo se o liniovou stavbu. 

Pevnostní třída betonu pro betonové kryty vozovek tohoto typu je C 30/37 a maximální 

použité zrno kameniva 22 mm. Silniční betony obsahují provzdušňující přísadu za účelem 

zvýšení mrazuvzdornosti. RCA bylo dodáno z mobilní recyklační linky, zbudované 

v blízkosti staveniště, ve frakci 0-32 mm. 

3.2 Tvarový index 

Tvarový index byl testován dle normy ČSN EN 933-4 [7], která rozděluje kameniva do kategorií 

označených SI. Tyto kategorie jsou uvedeny v tabulce 2.  

 Tabulka pro hodnocení tvarového indexu zrn [7] Tabulka č.2:

Tvarový index Kategorie SI 

≤ 15 SI 15 

≤ 20 SI 20 

≤ 40 SI 40 

≤ 55 SI 55 

˃ 55 SI deklarovaná 

Bez požadavků SI nedeklarovaná 

 

Testované byly frakce 5,6-8 mm, 8-11,2 mm, 11,2-16 mm a 16-32 mm. Naměřené hodnoty byly 

zpracovány a zatříděny do jednotlivých kategorií. Výsledky pro jednotlivé frakce jsou uvedeny 

v tabulce 3 a graficky na obrázku 4. 
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 Výsledky tvarového indexu zrn pro RCA R1, R2 a R3 Tabulka č.3:

  5,6-8 mm 8-11,2 mm 11,2-16 mm 16-32 mm 

NA max. 15 SI15 max. 20 SI20 max. 20 SI20 max. 20 SI20 

R1 19 SI20 24 SI40 27 SI40 37 SI40 

R2 21 SI40 17 SI20 10 SI15 9 SI15 

R3 18 SI20 26 SI40 16 SI20 10 SI15 

 

3.3 Obsah jemných částic 

Tvarový index byl testován dle normy ČSN EN 933-1 [8], která rozděluje kameniva do kategorií 

označených f. Tyto kategorie jsou uvedeny v tabulce 4.  

 Tabulka pro hodnocení obsahu jemných částic [8] Tabulka č.4:

Frakce kameniva Propad sítem 0,063 mm 

0-4 mm  

≤ 3 f3 

≤ 10 f10 

≤ 16 f16 

≤ 22 f22 

˃ 22 f deklarovaná 

 

Testovaná frakce byla 0-4 mm. Naměřené hodnoty byly zpracovány a zatříděny do jednotlivých 

kategorií. Výsledky pro jednotlivé druhy RCA a NA jsou uvedeny v tabulce 5 a graficky na 

obrázku 5. 

 

 Výsledky pro obsah jemných částic RCA R1, R2, R3 a NA Tabulka č.5:

 

 

 

 

3.4 Nasákavost 

Nasákavost kameniva byla testována dle normy ČSN EN 1097-6 [9]. Testované frakce byly tyto: 

0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm a 16-32 mm. Naměřené hodnoty byly zpracovány a zatříděny do 

jednotlivých kategorií. Výsledky pro jednotlivé frakce jsou uvedeny v tabulce 6 a graficky na 

obrázku 6. 

 Výsledky měření nasákavosti pro NA, R1, R2, R3 Tabulka č.6:

  0-4 mm 

R1 5,10 f10 

R2 6,47 f10 

R3 10,72 f16 

NA max. 3 f3 

w24 0-4 mm 4-8 mm 8-16 mm 16-32 mm  
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 VÝSLEDKY A DISKUZE 4

V experimentální části byly prezentovány prováděné testy a uvedeny zpracované výsledky 

z měření. Nyní budou jednotlivé části popsány a bude stanoveno, zda jsou faktory propojeny 

s vlastnostmi testovaných vzorků RCA. 

4.1 Tvarový index 

Tvarový index zrn vzorku R1 je o kategorii horší téměř ve všech měřených frakcích. Tento fakt 

mohl být způsoben max. zrnem kameniva (8 mm) v MB vzorku R1, kde lomné plochy prochází 

nahodile celou hmotou. U R2 a R3 obsahující větší zrna kameniva v MB docházelo k lomu 

převážně v kontaktní zóně mezi kamenivem a cementovým tmelem. Pravidelné rozmístění zrn 

v betonu pak napomohlo k tvarově dobře tvarovaných zrn s poměrem stran menší než 1:3.  

 

 Grafické zpracování výsledků pro tvarový index zrn Obr. č.4:

Dále je možno pozorovat větší sklon k tvorbě tvarově nevhodných zrn v případě menších frakcí 

(5,6-8 mm a 8-11,2). Recyklované betonové kamenivu typu R2 a R3 mají velice podobný tvarový 

index zrn jako přírodní kamenivo, což může bát způsobeno větší frakcí kameniva v MB. Nebyla 

zaznamenána spojitost mezi provzdušněním MB vzorku kameniva R3 a tvarovým indexem zrn.  

4.2 Obsah jemných částic 

Obecně lze říct, že RCA má větší obsah jemných částic ve frakci 0-4 mm než NA. I přesto, že 

vzorek R1 má maximální zrno 8 mm v MB, je obsah jemných částic nejnižší v porovnání 

s ostatními testovanými RCA. Tento fakt může být způsoben větší pevností cementového tmele 

respektive vyšší pevnostní třídou betonu. Provzdušnění MB u vzorku R3 má pravděpodobně 

negativní vliv na obsah jemných částic.  Pozměněná struktura cementového tmele vlivem 

provzdušňující přísady má zřejmě nižší pevnost a podléhá drolení během drcení betonu na RCA. 

Vzorek R1 a R2 mají podobný obsah jemných částic ve frakci 0-4 mm k čemuž mohla přispět i 
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podobná pevnostní třída MB. V případě R3, kde je pevnost nižší, je obsah jemných částic téměř 

dvojnásobný. 

 

Fig. 2: Grafické zpracování výsledků obsahu jemných částic 

4.3 Nasákavost 

Nasákavost frakce 0-4 mm všech RCA byla vyšší dle očekávání. Nasákavost vzorků R1, R2 a R3 

frakce 04 mm koresponduje s jejich obsahem jemných částic. Předpoklad, že menší maximální 

zrno kameniva v MB v případě vzorku R1 bude mít negativní vliv na nasákavost, se neprokázal. 

Odůvodněním může být vliv vyšší pevnostní třídy MB.  

 

Fig. 3: Grafické zpracování výsledků nasákavosti 

Vzorek R1 má nejnižší nasákavost v porovnání s ostatními RCA. Nasákavost u všech RCA 

vyšších frakcí než 0-4 mm je srovnatelná, a žádný ze vzorků nevykazuje nadměrnou nasákavost. 

Vliv provzdušnění MB v případě R3 je viditelný v případě frakce 0-4 mm, kde došlo k 2% 

(2,3%) zvýšení v porovnání s R2 (R1). U vyšších frakcí rozdíl nebyl tak vysoký, pohyboval se od 

0,9 do 1,4 %. 

 ZÁVĚR 5

Předmětem tohoto článku bylo prokázat vliv faktorů původu recyklovaného betonového 

kameniva na jeho budoucí vlastnosti. V článku byly uvedeny a popsány námi zvolené faktory 
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ovlivňující kvalitu RCA. Byly testovány 4 různé druhy kameniva, z toho 3 RCA a jedno přírodní 

kamenivo, v celkem 7 různých frakcích. Kameniva byla podrobena zkoušce pro stanovení 

tvarového indexu zrn, obsahu jemných částic ve frakci 0-4 mm a stanovena nasákavost. 

Byla prokázána spojitost mezi námi vybranými faktory a vlastnostmi testovaných RCA. Jelikož 

testované vzorky byly vždy z jednoho zdroje a bez většího podílu nečistot, nebylo možno stanovit 

vliv těchto faktorů na vlastnosti RCA a vhodnost aplikace do betonu. Vliv matečního betonu byl 

prokázán ve všech testech, a také, že kombinace jednotlivých faktorů může být rovněž 

směrodatná. Příkladem je vzorek R1, kde byla naměřena nižší nasákavost i přesto, že má velký 

obsah cementové matrice a maximální zrno 8 mm. Vliv cementové matrice na tvarový index zrn 

byl potvrzen v případě vzorku R1. 

Závěrem lze říci, že vlastnosti různých druhů RCA se liší, v závislosti na původu a MB zdroje 

pro RCA. Pro ověření našich závěrů by bylo vhodné provést nejen další testy vlastností RCA, ale 

také jejich aplikaci do betonu. Aplikaci do betonu bychom doporučovali v procentuální nebo 

celkové náhradě přírodního kameniva betonovým recyklovaným kamenivem.   
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Abstract 

Fine-grained amorphous silica (a-SiO2) possesses a pozzolanic activity which makes it a valuable 

supplementary cementing material (SCM) being used as partial replacement of Portland cement. 

In this work, the possible use of a commercially produced coagulated silica powder as a partial 

substitution of Portland cement in cement paste mix is researched. Coagulated silica is applied in 

dosages of 5 and 10 mass% of cement. The water/binder ratio is kept constant in all the studied 

pastes. The obtained data gives evidence of a decreased workability of paste mixtures with silica, 

whereas the setting process is accelerated. On the hand, reaction activity of silica with Portland 

cement minerals results in a slight decrease of porosity and improvement of mechanical 

resistivity of cement pastes containing a-SiO2. 

Klíčová slova: koagulovaná silika, amorfní oxid křemičitý, cementová pasta, minerální příměs 

 ÚVOD 1

Materiály označované jako minerální příměsi hrají v dnešní době významnou roli jak v 

cementářském průmyslu, tak v produkci betonu. Často se používají jako částečná náhrada 

cementu, čímž přispívají ke snižování negativních dopadů na životní prostředí, omezují 

intenzivní těžbu surovin pro výrobu cementu, ale zejména modifikují klasické hydraulické pojivo 

a umožňují tak vyrábět materiály s vyššími užitnými vlastnostmi [1-3]. V tomto ohledu jsou 

výrobci cementu a betonu široce využívány různé druhy minerálních příměsí, mezi které patří 

rovněž koagulovaná silika. Jedná se o aktivní minerální příměs, která je považována za jeden 

z nejefektivnějších materiálů používaných jako náhrada portlandského cementu, neboť vykazuje 

vysokou reaktivitu, která úzce souvisí s velikým měrným povrchem částic a vysokým obsahem 

amorfního SiO2 [4]. Koagulovaná silika působí v kompozitech dvojím způsobem, jednak jako 

výplňový materiál, tzv. mikrofiler, a dále jako pucolán. Pucolány jsou materiály obsahující 

převážně aktivní křemičitany a hlinitany, které jsou schopné reagovat s hydroxidem vápenatým 
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za přítomnosti vody a vytvářet nové reakční produkty vykazující pojivový charakter. Díky malé 

velikosti částic vyplňuje silika prostor mezi cementovými zrny a vytlačuje tak přebytečnou 

záměsovou vodu, což se v konečném důsledku projeví snížením porozity. Materiály částečně 

nahrazující cement jsou výhodné z hlediska zvýšení životnosti malt a betonů, snižují množství 

uvolněného hydratačního tepla a zvyšují odolnost vůči síranové korozi a v neposlední řadě velké 

množství velice jemných kulovitých částic pozitivně ovlivňuje zpracovatelnost čerstvé směsi [5, 

6]. Nicméně, jejich působení na počáteční a výsledné pevnosti cementových kompozitů není 

zcela jednoduché jasně klasifikovat, neboť je ovlivněno mnoha parametry, zejména jejich 

reaktivitou. Hlavní nevýhodou spojenou s aplikací velice jemných práškových minerálních 

příměsí, jako je koagulovaná silika, je aglomerace jemných částic při přípravě čerstvé záměsi, 

která se projeví na spotřebě záměsové vody a reaktivitě minerální příměsi [7].  

Tato práce se zaměřuje na klasifikaci koagulovaného amorfního SiO2 (Siliky VP4) jako materiálu 

částečně nahrazujícího cementové pojivo, který obsahuje více než 75 % aktivního SiO2. Byly 

připraveny dvě receptury, u nichž byla silika aplikována v množství 5 a 10 % z hmotnosti pojiva 

a výsledky porovnány s referenčním materiálem. Z hlediska výzkumu vlivu aktivního oxidu 

křemičitého na chování cementových past byly měřeny a hodnoceny základní materiálové 

parametry a pevnostní charakteristiky, které byly dále doplněny měřením distribuce velikosti 

pórů testovaných past.  

 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2

Pro přípravu záměsí cementových past byl použit portlandský cement CEMI 42,5 R. Ten byl 

přímo odebírán ze zásobních sil cementárny v Radotíně a skladován maximálně po dobu 6 

měsíců v uzavíratelných plastových barelech. Jako částečná náhrada cementu byl aplikován 

koagulovaný amorfní SiO2 (Silica VP4, AV EKO-COLOR). Chemické složení cementu a siliky 

stanovené XRF (rentgenovou fluorescenční) analýzou je spolu se základními materiálovými 

parametry uvedeno v tabulce č. 1. Pro určení množství amorfního SiO2, které přesahovalo 92%, 

byla aplikována metoda XRD (rentgenová difrakce) [8]. V tabulce č. 1 jsou uvedeny také 

hodnoty měrného povrchu stanovené Blainovým přístrojem a hodnoty hustoty matric měřených 

héliovým pyknometrem. Hodnota měrného povrchu siliky VP4 je výrazně vyšší v porovnání 

s použitým portlandským cementem. Toto zjištění potvrzuje vhodnost používat siliku jako 

materiál částečně nahrazující cement, neboť by měla být v záměsi značně reaktivní a vykazovat 

pucolánový charakter. Z tohoto důvodu byla stanovena pucolánová aktivita modifikovaným 

Chapelleho testem podle francouzské normy NP F  18-513:2009 [9]. Princip samotné metody je 

založen na reakci 1g zkoušeného práškového materiálu s 2g CaO v 250 ml vody při 80°C po 

dobu 24 hodin. Výsledky, vyjádřené v mg Ca(OH)2 vázaných na 1g zkoušeného materiálu, 

poskytují jasnou informaci o pucolánové aktivitě. Minimální množství vázaného Ca(OH)2 na 

zkoušený matriál by mělo být 650 mg/g, aby mohl být materiál uvažován jako pucolánově aktivní 

[9]. 
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 Vlastnosti použitých surovin  Tabulka č.1:

Chemické složení [hmotnostní %] CEM I 42.5 R Silika VP4 

SiO2 19,00 78,50 

Al2O3 4,31 0,10 

Fe2O3 2,40 0,03 

CaO 62,90 0,00 

MgO 1,80 0,00 

Na2O 0,14 0,78 

K2O 0,82 < 0,01 

TiO2 0,28 0,04 

SO3 3,24 0,00 

P2O5 0,16 0,00 

Amorfní SiO2 - 99,96 

Ztráta žíháním při 105 °C  0,40 4,75 

Nerozpustné složky 2,92 - 

Pucolánová aktivita 

[mg Ca(OH)2/g] 
1 147 1 654 

Specifický povrch [m
2
/kg] 292 2 330 

Hustota matrice [kg/m
3
] 3 129 2 348 

 

Aktivní oxid křemičitý ve formě koagulované siliky byl aplikován v recepturách cementových 

past v množství 5 a 10 % z hmotnosti cementu, které jsou v daném pořadí označeny VP4/5 a 

VP4/10. Pro porovnání byla připravena také referenční pasta s označením RP. Vodní součinitel 

byl u všech receptur konstantní s hodnotou 0,5.  Odlitá zkušební tělesa byla po 24 hodinách 

odformována a dále uložena ve vodě při teplotě 20±2 °C po dobu 28 a 90 dní. 

2.1 Fyzikální vlastnosti 

Na vzorcích cementových past byly stanoveny základní fyzikální parametry, jmenovitě objemová 

hmotnost, hustota matrice a celková otevřená pórovitost. Objemová hmotnost byla vypočtena ze 

známých rozměrů a hmotností suchých těles. Hustota matrice byla změřena pomocí 

automatického heliového pyknometru Pycnomatic ATC (Thermo Scientific). Následně byla 

celková otevřená pórovitost vypočtena na základě známých hodnot objemové hmotnosti a hustoty 

matrice [8, 10].  Experimenty byly realizovány vždy minimálně na pěti zkušebních tělesech. 

Nejistota stanovení pórovitosti je přibližně 5 % z vypočtené hodnoty. 

2.2 Mechanické vlastnosti 

Zkoušené pevnostní charakteristiky, pevnost v tahu za ohybu při trojbodovém uspořádání 

zkoušky a pevnost v tlaku, byly stanoveny podle normy ČSN EN 1015 – 11 [11]. Pro 

experimenty byly použity trámce o rozměrech 40 × 40 × 160 mm. Pevnost v tlaku byla stanovena 

na úlomcích trámců ze zkoušky pevnost v tahu za ohybu, kdy tlaková zatěžovací síla působila na 

plochu 40 × 40 mm. Výsledné vypočtené hodnoty pevností byly zatíženy nejistotou 1,5 %.  
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Dynamický modul pružnosti byl stanoven pomocí ultrazvukového pulsního přístroje DIO 562 

(Starmans Electronic) s pracovní frekvencí 50 kHz. Metoda je založena na časové závislosti 

průchodu ultrazvukové vlny zkoušeným materiálem ve tvaru trámce [12]. Velikosti zkušebních 

těles byly totožné s tělesy použitými pro zkoušky pevnosti v tahu za ohybu. Měření bylo 

realizováno v podélném směru trámce. 

2.3 Počátek a konec tuhnutí 

Stanovení počátku a konce tuhnutí zkoušených cementových past bylo provedeno z důvodu 

objasnění vlivu koagulované siliky na kinetiku hydratace směsného pojiva. Pro tento účel byl 

použit automatický Vicatův přístroj B 26600 (Form+Test). Experimenty byly provedeny 

v souladu s normou ČSN EN 196 – 3. 

2.4 Distribuce velikosti pórů 

K objasnění vlivu částečné náhrady cementu silikou na porézní strukturu vyvíjených past byla 

zjišťována distribuce velikosti pórů. Pro měření by aplikována metoda rtuťové porozimetrie s 

využitím zkušebních zařízení Pascal 140 a 440 (Thermo Scientific). Zkoušený materiál byl 

nejprve vysušen při teplotě 105 °C do konstantní hmotnosti a po vychladnutí uložen do 

evakuovaného skleněného  dilatometru, který byl následně naplněn rtutí. Během měření byl 

postupně zvyšován tlak na povrch rtuti, která penetruje do pórů.  Úroveň tlaku působícího na rtuť 

je v prvním zatěžovacím kroku 100 kPa (atmosférický tlak), v druhém kroku až 440 MPa.  

2.5 FTIR spektrometrie 

Průběh pucolánové reakce během hydratace cementových past byl sledován FTIR spektrometrií s 

využitím techniky ATR (úplného zeslabeného odrazu). FTIR spektra zkoušených kompozitů byla 

získána za pomoci přístroje Spectrometer Nicolet 6700 (Thermo Fischer Scientific). Měřící 

zařízení je složeno z He-Ne laseru, vysoko intenzitního IR zdroje EverGlo TM, interferometru 

s KBr měničem, pohyblivých a statických zrcadel s pozlaceným povrchem, pyroelektrickým 

detektorem HP DLaTGS a nástavcem pro vzorek s destičkou se zabudovaným diamantovým 

krystalem. Spektrometr pracuje v rozsahu 4000 – 400 cm
-1

 s rozlišením 0,4 cm
-1

.  

 VÝSLEDKY A DUSKUZE 3

Základní fyzikální vlastnosti měřené na tělesech uložených ve vodě 28 a 90 dní jsou shrnuty 

v tabulce č. 2.  

 Materiálové vlastnosti testovaných past Tabulka č.2:

Materiál 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Hustota 

matrice 

[kg/m
3
] 

Otevřená 

pórovitost 

[%] 

Objemová 

hmotnost 

[kg/m
3
] 

Hustota 

matrice 

 kg/m
3
] 

Otevřená 

pórovitost 

 [%] 

28 dní 90 dní 

RP 1 430 2 185 34,6 1 502 2 156 30,1 
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VP4/5 1 375 2 070 33,6 1 465 2 053 28,6 

VP4/10 1 275 1 935 34,1 1 340 1 908 29,8 

 

Částečná náhrada cementu silikou VP4 způsobila postupné snížení objemové hmotnosti a hustoty 

matrice pro obě sledovaná časová období. Tento vliv by se měl přímo odrazit na snížení celkové 

otevřené porozity testovaných past modifikovaných silikou, nicméně, pozorované rozdíly jsou na 

úrovni nejistoty měření aplikovaných metod. U vzorků testovaných po 90 dnech uložení ve vodě 

je zcela patrný pokračující vývoj hydratačních produktů, neboť otevřená pórovitost klesla u všech 

testovaných záměsí o více jak 4 %.  

Pevnostní parametry a hodnoty počátku a konce tuhnutí jsou prezentovány v tabulce č. 3. 

Z naměřených dat je dobře viditelná kinetika hydratačního procesu ovlivněná pucolánovou reakcí 

siliky podpořená delší dobou ošetřování ve vodném prostředí. Nejvyšší hodnoty mechanických 

vlastností vykazuje záměs VP4/5. U této pasty aplikace siliky VP4 vyvolala nepatrné zvýšení 

mechanické pevnosti v porovnání s referenční pastou RP.  Obecně došlo ke zvýšení tlakové 

pevnosti o 3 % po 28 dnech ošetřování a přibližně o 4,5 % po 90 dnech. Oproti tomu je možné 

pozorovat výraznější rozdíly v naměřených hodnotách pevností v tlaku při porovnání vzorků 

testovaných po 28 a 90 dnech. Pomalu nabíhající pucolánová reakce siliky způsobila postupný 

vývoj hydratačních produktů na bázi CSH rentgenoamorfních fází, které ve výsledku přispěly 

k nárůstu pevností v tlaku o 13 % po 90 dnech vodného ošetřování. Toto zvýšení pevnosti je již 

poměrně významné.  

 Mechanické vlastnosti testovaných past Tabulka č.3:

Materiál 

Pevnost 

v tahu za 

ohybu 

[MPa] 

Tlaková 

pevnost 

[MPa] 

Dynamický 

modul 

pružnosti 

[GPa] 

Pevnost 

v tahu za 

ohybu 

 [MPa] 

Tlaková 

pevnost 

 [MPa] 

Dynamický 

modul 

pružnosti 

[GPa] 

 28 dní 90 dní 

RP 6,5 52,3 14,4 7,5 58,8 16,4 

VP4/5 7,3 54,0 15,5 8,5 61,4 17,2 

VP4/10 6,7 52,9 14,7 7,8 60,0 16,8 

 

Časy počátku a konce tuhnutí jsou uvedeny v tabulce č. 4. Při porovnání výsledků je viditelný 

přímý vliv jemně zrnité siliky na hydratační proces cementových past. Počáteční i konečný čas 

tuhnutí klesá o 100 a 120 min v případě VP4/5 a o 250 a 340 minut u receptury VP4/10, 

v porovnání s referenční pastou. Z pohledu zpracovatelnosti záměsi se jedná o záporný vliv, který 

je možné omezit pomocí příměsí ovlivňujících reologické chování záměsi. 
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 Počátek a konec tuhnutí testovaných past  Tabulka č.4:

Materiál 
Počátek tuhnutí 

[min] 

Konec tuhnutí 

[min] 

RP 400 695 

VP4/5 295 575 

VP4/10 145 355 

 

Kumulativní křivky objemového zastoupení pórů dle jejich velikosti jsou pro zkoušené 

cementové pasty uvedeny na obrázku č. 1. Je evidentní, že distribuční křivky zastoupení pórů pro 

jednotlivé pasty korespondují se základními fyzikálními a pevnostními vlastnosti uvedenými 

výše. S ohledem na nejistotu měření jsou získaná data taktéž v dobré shodě s výsledky celkové 

otevřené pórovitosti. Nejnižší objem pórů vykazuje pasta VP4/5, obsahující 5 % hmotnosti 

koagulované siliky jako částečné náhrady portlandského cementu. Tato pasta rovněž disponuje 

nejnižší celkovou otevřenou pórovitostí a nejvyšší mechanickou pevností. Materiál s označením 

VP4/10 má obdobnou distribuci pórů jako pasta VP4/5, vyjma objemu pórů o velikosti 0,006 až 

0,02 µm, kde je pozorováno vyšší zastoupení. Získané distribuční křivky velikosti pórů vysvětlují 

vyšší hodnoty mechanických parametrů zkoušených past modifikovaných silikou v porovnávání 

s referenční pastou. 

 

 Distribuce velikosti pórů cementových past po 90 dnech uložení ve vodě Obr. č.1:
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Na obrázku č. 2 jsou prezentována infračervená spektra měřená na cementových pastách 

ošetřovaných ve vodě po dobu 90 dní. Pro porovnání je zde uvedeno také spektrum pro čistou 

cementovou pastu uloženou ve vodě po dobu 7 dní.  

Můžeme pozorovat intenzivní pík spektra při vlnové délce 3642 cm
-1

, jehož intenzita stoupá v 

průběhu hydratace cementové pasty RP. Tento pík lze přiřadit k O-H valenční vibraci Ca(OH)2. 

Zde je zřetelně vidět spotřeba hydroxidu vápenatého na formování dodatečných CSH fází u 

vzorků obsahujících siliku. Široký pík v oblasti vlnových délek 3400 – 3550 cm
-1

 je možné 

přiřadit valenční vibraci O-H ve vodě. Pík na vlnové délce 1126 cm
-1

 představuje velmi silnou 

nesymetrickou valenční vibraci síranového iontu, která je typická pro částečně izolovaný ion 

v hexagonální struktuře C3A·3CS̅·H32. Je zřejmé, že intenzita tohoto píku klesá s přibývajícím 

množstvím siliky v záměsi, což může být přisouzeno vzniku dodatečných CAH fází a rozpadu 

ettringitu.  Široký pík v rozmezí vlnových délek 1489 a 1418 cm
-1

 a dále píky s vlnovými 

délkami 875 cm
-1

 a 775 cm
-1

 jsou spojeny s vibrací planárních CO3
2-

 iontů. Fundamentální píky 

valenčních a deformačních vibrací Al-O v CAH fázích se objevují při vlnových délkách 800, 512 

a 461 cm
-1

. CSH fáze jsou prezentovány valenční vibrací v oblasti 870 a 1000 cm
-1

, a okolo 520 

cm
-1

 vazbou Si-O křemičitanového tetraedru. Nárůst intenzity těchto vibrací odpovídá formování 

většího množství CSH fází v hydratující záměsi. V případě referenční pasty hydratující 7 dní bylo 

možné identifikovat také pík s vlnovou délkou 669 cm
-1

 odpovídající valenční vibraci 

anhydritové vazby.  

 

 IR spektra studovaných cementových past po 90 dnech tvrdnutí Obr. č.2:
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 ZÁVĚR 4

V této práci byl zjišťován vliv koagulované siliky (Silika VP4), použité jako částečné náhrady 

portlandského cementu, na vlastnosti cementových past. Na základě provedených experimentů a 

získaných dat fyzikálních a mechanických parametrů testovaných cementových past lze 

konstatovat, že amorfní koagulovaná silika může být použita jako pucolánově aktivní materiál 

částečně nahrazující cement. Dále bylo zjištěno, že rozhodující vliv na vlastnosti past založených 

na směsném pojivu má dostatečně dlouhá doba ošetřování ve vodě, přičemž zřetelnější nárůst 

sledovaných parametrů byl zaznamenán po 90 dnech. Získaná data odhalují, že optimální 

množství náhrady cementu z hlediska porozity a mechanické pevnosti je kolem 5 % hmotnosti 

cementu. Na druhou stranu, přítomnost koagulované siliky měla přímý vliv na zkrácení počátku a 

konce tuhnutí, které přináší komplikace z pohledu zpracovatelnosti čerstvé směsi. Budoucí vývoj 

bude zaměřen na zlepšení zpracovatelnosti záměsí cementových past s využitím příměsí 

ovlivňujících reologické chování čerstvé směsi.  
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Abstract 

Silicate coatings for concrete protection are mostly based on potassium water glass. Water glass 

matrix itself is, however, insufficient for coatings and is modified by polymer substances for the 

coating purpose. Combinations of water glass basic matrix (Sodium, Potassium, Lithium, Sodium 

- Lithium and Potassium - Lithium) with the appropriate polymer modifiers is content of the 

presented research. This paper contains the basic part of the research - the molar ratio influence to 

water glass coatings basic properties (adhesion, diffusion properties, surface quality, 

applicability). Polymer dispersions modification effect to developed silicate coating binder is also 

part of paper. 

Klíčová slova: coatings, water glass, binder, concrete, adhesion, diffusion  

 INTRODUCTION 1

First part of the paper deals with molar ratio influence to water glass basic matrix properties. The 

monitored molar ratios are for Sodium (Molar ratio 1,6 - 3,5), for Potassium (Molar ratio 1,6 - 

4,1) and for Lithium (Molar ratio 3,0 - 7,7), for Sodium - Lithium (Molar ratio 2,0 - 3,9) and for 

Potassium - Lithium (Molar ratio 2,0 - 3,9). Descriptions of main properties changes after molar 

ration another values are primary results of this work. These results are used for selection of 

optimal water glass matrixes for silicate coatings.The chosen optimal water glass matrices was 

modified by chosen polymeric materials mainly dispersions as Polyvinyl acetates, acrylic 

dispersions, copolymers of styrene and acrylic acid ester, dispersion of a copolymer of vinyl 

acetate and ethylene terpolymer dispersion of vinyl acetate, ethylene and vinyl ester, vinyl 

chloride copolymer dispersion, ethylene and acrylic, butyl rubber latex. 

 METHODOLOGY 2

Methodology of presented work is divided to two parts, molar ratio influence to water glass basic 

matrix properties and optimal water glass matrices polymer modification. 

All performed test will be made according to Czech (ČSN) or European (EN) technical standards. 

Application of all coatings will be made by Brush, and on two layers. 
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2.1 Molar ratio influence  

Silicates with selected molar ratios will be application on a trial surface (concrete surface for 

adhesions and filter paper for diffusion).The evaluation of results will be done according to the 

adhesion, diffusion properties, surface quality and applicability. 

2.2 Polymeric modification 

The presumption is a proposal of a different ratio of chosen alkaline silicates with obtainable 

dispersions and water. First of all a binder part without a filler will be applicated on a trial 

surface, then an inert material (a grinded cullet) modified always on the specific granulometry 

will be used for an efficient monitoring of a binder quality.The evaluation of results according to 

the physical-mechanical characteristics like grind ability, adhesion to the basis, shrinkage, 

cracking, the surface quality. Also diffusion transmission of vapour and CO2. 

 RESULTS 3

Due to high number of made results there's no room for all results detail presentation. Therefore 

next chapters contain partial results and conclusions. 

3.1 Molar ratio influence 

For better orientation in the partial results and conclusions all the important results were included 

to a table below. 

 Molar ratio influence results Tabulka č.1:
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M  matrix base 

MR  molar ratio 

ADH  average adhesion [MPa] 

H2O  average diffusion equivalent air layer 

thickness - sd [m] 

CO2  average diffusion equivalent air layer 

thickness - sd [m]  

SRF surface quality (OK 1 – 5 non continuous) 

APP  applicability (OK 1 – 5 not possible) 

FIN usable for further research 

 

  

  Sample before and after polymeric modification Obr. č.1:

3.2 Polymeric modification 

3.2.1 Sodium  

Sodium water glass (Molar ratio 1,6 – 2,4) in conjunction with a polymer emulsion (especially - 

copolymers of styrene and acrylic acid ester, dispersion of a copolymer of vinyl acetate and 

ethylene terpolymer), inert fillers, pigments, create very good coatings for concrete and masonry. 

Sodium water glass and polymer emulsion ratio changes by application and varies in the range of 

4:1 to 10:1 by weight part polymer emulsion to Sodium water glass. 

3.2.2 Potassium 

Potassium water glass (Molar ratio 1,6 – 3,0) in conjunction with a polymer emulsion (especially 

- dispersion of vinyl acetate, ethylene and vinyl ester, vinyl chloride copolymer dispersion), inert 

fillers, pigments, create very good coatings for concrete and masonry. Potassium water glass and 
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polymer emulsion ratio changes by application and varies in the range of 6:1 to 12:1 by weight 

part polymer emulsion to Potassium water glass. 

3.2.3 Lithium 

Lithium water glass (Molar ratio 3,5 – 3,7) in conjunction with a polymer emulsion (especially - 

ethylene and acrylic, butyl rubber latex), inert fillers, pigments, create very good coatings for 

concrete and masonry. Lithium water glass and polymer emulsion ratio changes by application 

and varies in the range of 2:1 to 5:1 by weight part polymer emulsion to Lithium water glass. 

3.2.4 Sodium – Lithium 

Sodium - Lithium water glass (Molar ratio 3,5 - 3,9) in conjunction with a polymer emulsion 

(especially - Polyvinyl acetates or butyl rubber latex), inert fillers, pigments, create very good 

coatings for concrete and masonry. Sodium - Lithium water glass and polymer emulsion ratio 

changes by application and varies in the range of 1:1 to 4:1 by weight part polymer emulsion to 

Sodium - Lithium water glass. 

3.2.5 Potassium - Lithium 

Potassium - Lithium water glass (Molar ratio 2,0 – 2,3 and 4,0) in conjunction with a polymer 

emulsion (especially - Polyvinyl acetates or butyl rubber latex), inert fillers, pigments, create very 

good coatings for concrete and masonry. Potassium - Lithium water glass and polymer emulsion 

ratio changes by application and varies in the range of 2:1 to 5:1 by weight part polymer 

emulsion to Potassium - Lithium water glass. 

3.3 Results summarization 

The final result of water glass matrices polymer modification research can be summarized to 

conclusions presented in next table below. 

 . Water glass matrices polymer modification Tabulka č.2:

M MR MOD ADH H2O CO2 

S
o

d
iu

m
 

1
,6

 –
2
,4

 

SA 1,2-1,7 0,25-0,65 4,55-9,75 

VAE 0,9-1,5 0,17-0,26 4,55-7,87 

VA 0,8-1,5 0,15-0,25 2,59,5,57 

EA 1,0-1,7 0,11-0,29 2,55-4,56 

P
o

ta
ss

. 

1
,6

 –
 3

,0
 

VA 0,9-1,9 0,16-0,75 3,25-9,87 

VE 0,8-1,5 0,19-0,57 4,56-7,48 

VCH 1,0-1,9 0,21-0,35 2,99-4,56 
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SA 1,0-1,7 0,20-0,36 3,65-5,45 

L
it

h
iu

m
 

3
,5

 –
 3

,7
 

EA 1,8-2,6 0,12-0,23 4,54-8,56 

BR 2,1-2,4 0,12-0,35 3,32-5,69 

PA 1,6-2,0 0,10-0,19 2,05-5,69 

VE 1,4-2,0 0,13-0,24 3,56-4,18 
S

o
d

–
L

it
h
 

3
,5

 -
 3

,9
 

PA 1,5-2,3 0,19-0,36 1,02-5,36 

BR 1,3-1,7 0,23-0,34 0,90-3,25 

VA 1,3-1,9 0,15-0,16 1,23-2,56 

SA 1,5-2,0 0,16-0,35 2,31-3,54 

P
o

t.
–

L
it

h
 

2
,0

 –
 2

,3
 o

r 
4
,0

 

PA 1,5-1,9 0,12-0,45 2,12-4,59 

BR 1,5-1,9 0,24-0,26 1,89-2,99 

EA 1,4-1,9 0,19-0,38 1,99-4,05 

VCH 1,5-2,1 0,26-0,35 2,15-3,58 

Same marks as table 1 except for: 

MOD polymeric materials 

PA  Polyvinyl acetates 

SA  copolymers of styrene and acrylic acid ester 

VAE  copolymer of vinyl acetate and ethylene 

terpolymer 

 

VA  dispersion of vinyl acetate 

VE  ethylene and vinyl ester 

VCH vinyl chloride copolymer dispersion 

EA  ethylene and acrylic 

BR  butyl rubber latex 

Indicated intervals of adhesion and diffusions depend on water glass and polymer ratio and in 

case of final coatings will depends on used filler and pigments. 

 CONCLUSION 4

Modification of all water glass matrix binders improved all monitored characteristic. Polymer 

modification is positively needed for compensation to acrylate matrix base commercial coatings. 

For sure there are possibilities for using another water glass matrix as silicate coatings binders. 
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Especially Sodium and Lithium water glass seems to be applicable as Potassium water glass. 

More detailed laboratory test will be made for proper and final prescriptions design.  

Proper optimalization of selected secondary raw materials as fillers has to be done for increasing 

the ecological and economical effectiveness of developed coatings prescriptions. 

 FURTHER RESEARCH DIRECTION 5

The correction of designed prescriptions according to the achieved results, eventually the 

modification by the new materials. The selection of secondary raw materials optimal combination 

for developed coating system filler. 

Substantial criterion will be the evaluation of a micro-structural composition of a coating 

material, when the microscopic study of developed materials below electron scanning microscope 

will be provided. It is necessary to find out a micro-structural influence of a silicate matrix 

connection with the secondary raw materials especially to glass phase. 

The final proposal of the coating system prescriptions. Corrected prescriptions will be 

consequently exposed to atmospheric influence simulation (UV, SO2, cycled. freeze etc.). 
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Abstract 

Equipment for storage of heat requires knowledge of evaluation of the thermal conductivity 

particular materials for the insulating layer, both at normal air pressure and vacuum. As standard, 

the evaluation of the thermal conductivity of the materials used stationary spherical measuring 

equipment with strong demand for the spherical vessel. The paper presents an alternative simple 

measuring device with a simple cylindrical shape of the vessel, in conjunction with ANSYS 

computational tool can provide results comparable validity in comparison with spherical method. 

Klíčová slova: izolační materiály, laboratorní měření, výpočtové modelování, problém 

identifikace materiálových vlastností, energeticky úsporné stavby. 

 ÚVOD 1

Optimální návrh vysokoteplotních tepelných zásobníků vyžaduje poznatky všech součástí 

energického systému. Jedná se o zásobník pokrývající všechny energetické potřeby typického 

rodinného domu pro celoroční provoz za různých klimatických podmínek. Zbývající důležitou 

součástí tohoto systému je rovněž produkce tepla ze solárního zdroje, výroba elektřiny a příprava 

teplé vody. Za vývoj tohoto systému, za podpory TAČR, je odpovědná partnerská společnost, 

jeho hlavní výzkumné aktivity převzala VUT v Brně, Fakulta stavební a Technická univerzita v 

Lulea ve Švédsku. První experimentální systém tohoto typu je připravován pro instalaci na 

experimentálním objektu v ČR. 

Pracovní teplota teplo akumulujícího zásobníku se předpokládá až do 800°C, proto vnitřní 

izolační vrstvy zásobníku musí být účinné a stabilní při těchto teplotách. To vyžaduje rozvoj 

metodiky testování netradičních izolačních materiálů, a to jak za normálního atmosférického 

tlaku, tak i za nízkého tlaku v blízkosti vakua. Tento článek ukazuje, že tato měření mohou být 

prováděna, aniž by bylo vyžadováno drahé speciální zařízení díky uspořádání laboratorních 

podmínek, s podporou netriviální fyzikální a matematické analýzy a výpočetních nástrojů 

potřebných pro identifikaci materiálových parametrů, zejména tepelné vodivosti. 
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 FYZIKÁLNÍ A MATEMATICKÝ ZÁKLAD 2

Pro modelovou úlohy uvažujme oblast Ω ve tří rozměrném eukleidovském prostoru R
3
 

rozloženém v kartézském souřadném systému x = (x1, x2, x3), jehož hranice Ω lze rozložit do 

disjunktních množin  a . Zohledněme časový interval I, jehož čas t začíná od nulové hodnoty. 

Pro korektní formulaci tepelných procesů v materiálu, který se nachází na oblasti Ω, se opírá o 

klasický princip bilance skalárních množství podle klasické termomechaniky, a to hustoty 

(lineární a úhlové), hybnosti a energie (nebo entalpie). Podle zjednodušujících předpokladů 

nabývá hustota konstantní hodnotu a nepatrnou rychlost částic, tepelná energetická bilance 

probíhá bez vnitřních zdrojů tepla, pracující s termodynamickými teplotami jako skalárními 

proměnnými, založené na konstitutivním Fourierově zákonu za předpokladu (alespoň 

makroskopické) homogenity materiálu, lze popsat vztahem: 

 (𝑇(𝑥, 𝑡)) 𝑇(𝑥, 𝑡)/𝑡 –   ((𝑇(𝑥, 𝑡))𝑇(𝑥, 𝑡))  =  0  pro všechna x  Ω and a t  I    (1), 

kde  se rozumí Hamiltonův operátor (vektor parciálních derivací vzhledem k x1, x2, x3); pro 

detailní odvození (1), viz [9], za použití odkazu [1]. Materiálovými charakteristikami uvedenými 

v (1) jsou součinitel tepelné vodivosti λ a tepelná kapacita κ související s jednotku objemu; 

zjevně κ = .c, kde c označuje tepelnou kapacitu a  hustotu materiálu (předpokládá se, že nejsou 

proměnné). Obě veličiny λ a κ (nebo c ) mohou být funkcí T. 

Pro nalezení jedinečného řešení T podle (1) musíme doplnit okrajové podmínky Dirichletova 

typu 

𝑇(𝑥, 𝑡)  =  𝑇(𝑥, 𝑡) pro všechna x   a každé t  I,                                                    (2), 

okrajové podmínky Neumannova typu 

(𝑇(𝑥, 𝑡))𝑇(𝑥, 𝑡) (𝑥) +  𝑞(𝑥, 𝑡) =  0 pro všechna x   a každé t  I                   (3) 

s počáteční podmínkou 

T(x,0) = T0 (x) pro všechna x  Ω ;                                                                                 (4) 

všechny potřebné hodnoty počáteční teploty T0 ve (4), hranice tepelného toku podle (3) a hraniční 

teploty T* ve (2), které musí být známy předem, zatímco  představuje normální vektor na vnější 

hranici s předepsanou orientací. Uveďme, že znalost q ve (3) může být nahrazena podmínkou 

šíření z jiného doménového Ωx do sousední Ω, pak můžeme nahradit 

𝑞(𝑥, 𝑡) = –  (𝑇(𝑥, 𝑡))  𝑇(𝑥, 𝑡)  formálně indexy x jako množství vztahující se k Ωx. 

Předpokládejme, že i) zobrazení Tx z  do Ω existují tak, že Tx je součástí sobolevova prostoru 

W
1,2

 (Ω) pro každý pevný čas t  I, ii) hranice Ω je dostatečně hladká (dle Lipschitz), aby byla 

zajištěna platnost standardních předpokladů Sobolevových vět, iii) (.,.) označuje skalární veličiny 

v Lebesgueově prostoru L
2
(Ω) nebo L

2
(Ω)

3
 a .,. veličiny v Lebesgueově prostoru L

2
(), které 

obsahují q pro pevné t  I, iv) λ a κ jsou ohraničeny hodnotou skutečné funkce. Společná slabá 
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formulace (1), (2) a (3) pochází z Green-Ostrogradského věty závislé na t a s využitím aditivní 

rozkladu T =  + T dle  

(,  /𝑡)  +  (, )  =  , 𝑞 – (, 𝑇)                                                                  (5), 

kde  je v libovolném elementu podprostoru V pro všechny funkce Sobolevova prostoru W
1,2

(Ω) s 

nulovými hodnotami na . Pro neměnné vlastnosti materiálu λ a κ poskytují existenci řešení (3) 

vzhledem ke (4), využívající metodu časové diskretizace přímo z Rotheho posloupnosti (při 

použití implicitního Eulerova schématu). Pro obecný případ λ a κ proměnné v  platí podle 

důkazu v [9] s četnými odkazy na [7]. Zejména pro pevné q a T* klesá /t v čase k nule  

s t   (pro nekonečné I nezávisle na (4)); což odpovídá eliminaci prvního členu ve (4) v popisu 

ustáleného stavu vedení tepla. 

Uvažujme nyní analýzu inverzního stavu. Pro vzorek není k dispozici funkce  (pouze pro 

zbývající materiálové vrstvy), proto lze získat T jako funkci  (kromě x a t), kterými se 

kompenzuje tento nedostatek. Vložení \ místo  do (2) s využitím V, jakož i zavedením [.,.] 

jako skalární součin v Bochnerově prostoru L
2
(I,L

2
()), dostáváme výsledek podle [10] na 

původně složitý problém s využitím minimalizace funkcionálu  

𝐹()  =  [𝑇() – 𝑇, 𝑤(T()– 𝑇)]                                                                                          (6), 

kde všechny funkce  patří do množiny přípustných funkcí Λ; w(x,t) zde označuje omezení 

pozitivní váhové funkce na ()  I, všech dostupných dvojic (x,t). Obvykle je numerické 

řešení nestabilní, vynutí regularizaci, jak je popsáno v [6]. Pak je vhodné zjednodušit 

geometrickou formulaci a praktické nastavení experimentů v podstatě odvodit podle (6) pro 

dostatečně jednoduchý popis a dosažení robustního numerického výpočtu. 

 USPOŘÁDÁNÍ EXPERIMENTU 3

Ke stanovení tepelné vodivosti stavebních materiálů se nejčastěji používá desková metoda: 

klíčové údaje jsou i) teplotní údaje o površích dvou desek, ii) množství tepelného toku 

procházející testovaným vzorkem, která se nachází mezi rovinnými deskami, iii) tloušťka vzorku. 

Součinitel tepelné vodivosti, přicházejí z rozdílu teplot obou desek, je obvykle přiřazena 

průměrná teplota z obou desek, což poskytuje téměř stacionární teplotní gradient, jak je popsáno 

v a [3], str. 109. Pokročilejší nestacionární konfigurace měření jsou uvedeny v [8]. Tento přístup 

je začleněna jako základ do většiny evropských a amerických technických norem. Nicméně, 

desková metoda přináší jisté obtíže nebo ji nelze vůbec realizovat kvůli sypkým materiálům, jež 

nevytváří izolační vrstvu s konstantní tloušťkou. Tady se projeví velikost částic, jejich komprese 

atd. Další vlivy šíření tepla se zapojením jevů konvekce a radiace mohou být v daném případě 

nezanedbatelné - viz [4], str. 115. 

Nusseltovo kulové zařízení i válcová van Rinsumova aparatura umožňují měření zásypu 

partikulárních částic, Nusseltovo zařízení obsahuje náplň částic materiálu mezi oběma sférami, 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

276 

 

které jsou zhotoveny z měděného plechu. Stejně jako u deskové metody, teplotní rozdíl z obou 

sférických povrchů, spolu s řízeným tepelným tokem, jsou nezbytné pro vyčíslení tepelné 

vodivosti. Vnitřní povrch obsahuje keramický blok s elektrickým topením pro distribucí 

tepelného toku rovnoměrně na povrchu, na obou površích jsou také umístěny termočlánky. Do 

nádoby se nasype potřebné množství materiálu pro vyplnění vnitřního prostoru mezi oběma 

povrchy, je zapotřebí dosáhnout stejnoměrného zhutnění materiálu. Jouleovo teplo z vnitřního 

keramického bloku se šíří vzorkem k vnější ploše. Wattmetru se používá pro měření elektrického 

výkonu podobně jako u deskové metody. 

Alternativní Rinsumovo zařízení předpokládá, že izolační materiál je upevněn na elektricky 

vyhřívané vnitřní trubky, kde se ze stabilizovaného zdroje přivádí elektrická energie. Oba 

přístupy vychází pro identifikaci tepelné vodivosti ze dvou hodnot teploty a hodnoty tepelného 

toku. Uspořádání je kulové nebo válcové geometrické konfigurace, jsou však pro vyhodnocení 

komplikovanější ve srovnání s deskovou metodou. Další podrobnosti lze nalézt v [5]. Nicméně 

platí požadavek na odolnost nádoby vysokým teplotám, odolnosti k teplotní kontrakci použitých 

materiálů, stejně jako na teplotní čidla. 

 

  

Obr. 1 Měřicí systém na FAST VUT Obr. 2 Válcový keramický kontejner při teplotě 

700°C. 

Nové zařízení, které bylo sestaveno na FAST VUT v Brně, je schopné určit relativně nízké 

hodnoty tepelné vodivosti. Všechny jeho části nejsou nákladné a zařízení bylo snadno 

zkompletováno. Válcový ocelový kontejner o průměru 101 mm a tloušťce stěny 5 mm je 

zhotoveno s pevným dolním dnem a rozebíratelným uzavíráním. 

Horní víko obsahuje keramické součásti vyrobené z cihlářské hlíny, skrývá dva průchody pro 

termočlánky a potřebná vedení pro napájení keramického topného prvku, který má průměr i 

výšku 50 mm. Tento element zahrnuje topný zdroj vyrobený z konstantanové spirály. 

Stabilizovaný napájecí zdroj využívá čtyřdrátové zapojení. Teplotní rozdíl se volí na úrovni 

přibližně 30K. Na obrázku 1 je znázorněno uspořádání měřicího zařízení nestacionárního 
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tepelného procesu. Tepelná vodivost se odvozuje z teplotní funkce. Vzorek k provedení 

experimentu je poměrně pomalý, i když se předpokládá stabilizace teploty na všech místech. 

Na obrázku 2 je znázorněna měřicí nádoba umístěná v peci k provedení kvazi stacionárního 

tepelného procesu. U tepelné vodivosti se předpokládá, že je funkcí teploty, i když realizace 

experimentu je poměrně pomalá kvůli časovému nároku na ustálení teploty. Při zvýšení teploty 

způsobené elektrickým ohřevem se předpokládá, že způsobí změnu tepelné vodivosti. Na obrázku 

3 je znázorněn ocelový kontejner válcovou před měřením a po dosažení teplotní úrovně 800°C za 

normálního atmosférického tlaku. 

 

 

Obr. 3: Válcový kontejner před provedením měření (vlevo) a po provedení měření při 800°C (vpravo) 

 VÝPOČETNÍ POSTUP 4

Experimentální nastavení popsané v předchozím odstavci tohoto dokumentu odráží ve 

zjednodušení problému optimalizace v souvislosti s funkčním popisem (6). Za předpokladu, že 

všechny hmotné vrstvy jsou homogenní a izotropní, lze vyjádřit  pro jisté celé číslo m (počet 

zkušebních materiálových vrstev mimo vzorek) jako (m + 1) jako jednoduchá iterační funkce s 

hodnotami 0, 1, …, m, s jedním neznámým parametrem 0 odkazující na zkušební vzorek. 

Nechť  je množina všech přípustných hodnot 0. Pak funkcionál (6) přechází na reálnou funkci 

s kladnými hodnotami 0  . Pak T(0)  T předpokládá (přesná rovnost není realistická), že 
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T(0) obsahuje jistou stochastickou informaci o rozptylu výsledků odhadu. Hodnoty 0 jsou 

funkcemi teploty z řady kvazi-stochastických pokusů v jednotlivých teplotních úrovních, které 

jsou vytvořeny zdrojem a jsou považovány za zanedbatelné v tomto procesu identifikace. 

Softwarové balíky, jako je ANSYS, ABAQUS nebo COMSOL, jsou schopny generovat T(0) pro 

každou 0  v důsledku kvazi newtonského principu minimalizace úlohy podle (6). 

Jako příklad je na obrázku 4 znázorněn geometrický popis připravený za použití ANSYS pre-

procesoru. Kvůli přítomnosti vnitřních vodičů jej lze považovat za segment kontejneru. 

Následující grafy ukazují optimalizované distribuce pro izolační materiál pro teplotu 600°C:  

i) teploty T na obr. 5, ii) absolutní hodnoty teplotního gradientu T na obrázku 6 a iii) absolutní 

hodnoty tepelného toku λT na obrázku 7. 

  

Obr. 4 Geometrie výpočtového fragmentu v prostředí 

ANSYS  (solid and wire models) 
Obr. 5 Příklad optimalizovaného rozložení teploty T. 

  

  

Obr. 6 Příklad distribuce teplotního gradientu |T| Obr. 7 Příklad distribuce tepelných toků  λ|T| 

Na rozdíl od specifických výsledků prezentovaných na obrázcích 5, 6 a 7, poslední obrázek 8 

shrnuje výsledky identifikace pro čtyři typy izolačních materiálů, jejichž využití v izolačních 

vrstvách výše diskutovaného tepelného zásobníku mohou být využity. Aproximaci výsledků 
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identifikačního postupu podle (6) lze dále upravit pomocí Lagrangeova kubické splajnu, 

například s podporou systému MATLAB.  

 

Obr. 8 Závislosti tepelné vodivosti 

vybraných tepelně-izolačních materiálů 

jako funkce teploty T. 

 ZÁVĚR 5

V příspěvku je představeno i) nenákladné zařízení vybavení pro měření zásypových izolačních 

materiálů při vysokých teplotách, ii) výpočetní nástroj pro identifikaci jejich tepelné vodivosti. 

Cílem pro budoucnost jsou iii) konečná selekce všech materiálů pro tepelný zásobník, jak je 

uvedeno v úvodu, iv) dokončení návrhu části akumulace tepla a dalších souvisejících součástí 

systému včetně implementace v reálném objektu. 

Nicméně obě experimentální a výpočetní techniky předložené v tomto příspěvku mohou být 

použity pro řešení širší třídy problémů chování materiálů používaných ve stavebnictví za vysoké 

teploty, stejně jako v technologiích žáruvzdorných aplikací. Na rozdíl od zjednodušených vztahů 

(povětšině stále platných) v technických normách, i když s odkazem na pokroky matematiky i 

fyziky z 18. a 19. století, systémový přístup spojený s identifikací materiálových parametrů nelze 

vyřadit pro racionální navrhování nových zařízení. 
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Abstract 

In the developing process of the flooring systems, there is a lot of pressure to use secondary raw 

materials and energy by-products. It will be shown how to use waste materials to improve the 

properties of the industrial floors. The most important message of this article is to show the 

balance between price (economical effect), use of waste materials (ecological effect), and quality 

of the product (physical-mechanical properties).  

Klíčová slova: podlahy, odpadní suroviny, vedlejší energetické produkty 

 ÚVOD 1

Na rozdíl od klasického betonu cementové potěry neobsahují hrubou frakci plniva. Oproti tomu 

se také uvádí omezení maximální tloušťky potěru, a to přesněji maximálním zrnem 4 mm při 

tloušťce potěru do 40 mm a maximálním zrnem plniva 8 mm celkově při vyšší tloušťce potěru. 

Cementové potěry lze zhotovovat nejen jako vyrovnávací podklad pod izolační vrstvu, ale i jako 

ochrannou vrstvu nad samotnou izolací, případně je lze využít ke klasickému vyrovnávání 

povrchu. 

 LEHČENÝ POTĚR 2

Využitím nepřímého vylehčení lze vylepšit teplotní i akustické vlastnosti potěrových materiálů 

vhodných pro aplikace do občanské výstavby. Zkoumán je především součinitel tepelné vodivosti 

kompozitu a jeho akusticky-izolační schopnosti z hlediska vzduchové a kročejové neprůzvučnosti 

dle normy ČSN 730532 „Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 

vlastností stavebních výrobků – Požadavky“. 

Návrh potěrové hmoty se odvíjí od příslušných technických předpisů, od dosavadních výzkumů a 

zároveň od vlastností dostupných komerčních směsí. Při návrhu modifikovaných potěrových 

receptur vyplývá snaha předčit vlastnosti komerčních směsí. Především se jedná o dosažení 

srovnatelných fyzikálně-mechanických vlastností hmoty a v neposlední řadě je cíleně řešena i 

ekonomická stránka materiálového složení tak, aby byly splněny požadavky na co nejnižší 

výrobní náklady. 
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Vlastnosti referenčních hmot jsou porovnávány se vzorky modifikovanými částečnou náhradou 

plniva referenčních hmot v podobě sklářského písku lehčeným plnivem vyráběným z přírodních 

surovin i lehčeným plnivem odpadním, případně lehčeným plnivem vyráběným z odpadních 

látek. 

Ve směsi se uplatňuje také částečná náhrada cementu popílkem z elektrárny Dětmarovice. 

 NAVRŽENÉ RECEPTURY SMĚSÍ 3

Bylo navrženo celkem 6 receptur. První receptura byla stanovena jako referenční. Jedná se o 

směs pouze z cementu, popílku, kameniva 0-4 mm a vody. Druhá receptura má základ v první a k 

tomu jsou přidány přísady, které jsou použity také u všech zbylých. U dalších třech je přírodní 

kamenivo 0-4 mm nahrazeno částečně lehčeným kamenivem, nejprve Liaporem, pak Liaverem a 

jejich kombinací. U poslední receptury je kamenivo 0-4 mm nahrazeno zcela kombinací 

lehčených kameniv. 

 Navržené receptury Tabulka č.1:

RECEPTURY REF-1 R2 R3 R4 R5 R6 

Suroviny Hmotnost jednotlivých složek na 1 kg suché směsi [g] 

Cement CEM I 42,5 R 200 199 250 269 259 455 

Popílek 50 50 62 67 65 114 

Kamenivo 0-4 mm 750 746 555 597 575 0 

Liaver 0,5-1 mm 0 0 0 0 0 63 

Liaver 1-2 mm 0 0 0 30 14 51 

Liaver 2-4 mm 0 0 0 30 14 51 

Liapor 1-4 mm 0 0 125 0 65 253 

Tylovis EP 28 (0,05 % 

z mc+p) 
0 0,12 0,16 0,17 0,16 0,28 

Melment F 10 (0,3 % 

z mc+p) 
0 0,75 0,94 1,01 0,97 1,71 

Sioxid Microsit H 20 (2% 

z mc+p) 
0 4,97 6,25 6,71 6,47 11,38 
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 GRAFICKÉ VYJÁDŘENÍ STANOVENÝCH FYZIKÁLNĚ-MECHANICKÝCH 4

VLASTNOSTÍ 

Jednotlivě stanovené fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou uvedené v grafech ve srovnání pro 

všechny receptury. Graficky znázorněny jsou objemové hmotnosti, pevnost v tahu za ohybu, 

pevnost v tlaku a koeficient konstruktivnosti. Pod každým grafem je zhodnocení pro danou 

vlastnost a porovnání jednotlivých receptur 

 

 

Graf 1.: Grafické porovnání objemových hmotností jednotlivých receptur 

 

Nejvyšší hodnoty objemové hmotnosti dosáhla referenční receptura, která nebyla žádným 

způsobem vylehčena. Použitím přísad v další receptuře klesla hodnota objemová hmotnost pouze 

nepatrně. U směsi, ve které byla část kameniva 0-4 mm nahrazena Liaporem bylo již vylehčení 

patrné více. Ještě k o trochu většímu snížení došlo při částečném nahrazení kamenivem Liaver a 

také při jeho kombinaci s Liaporem. K podstatnému vylehčení došlo u receptury R6, kde bylo 

kamenivo 0-4 mm zcela nahrazeno kombinací. U této směsi klesla hodnota objemové hmotnosti 

až na 860 kg/m
3
, což je hodnota téměř 2,5krát menší, než u referenční receptury. 
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Graf 2.: Grafické porovnání pevností v tahu za ohybu jednotlivých receptur 

 

Pevnost v tahu za ohybu je nejvyšší u druhé R2 a následně třetí receptury R3 a je dokonce vyšší 

než u referenční. To je zřejmě způsobeno vyšší hodnotou vodního součinitele, která mohla být u 

dalších receptur při zachování přibližně stejné hodnoty konzistence snížena díky použití 

plastifikační přísady Melment F10 a také přísady Tylovis EP 28, která působí hlavně jako 

provzdušňovací přísada, ale má i plastifikační účinky. Nejnižší hodnoty dosáhla receptura R6, 

protože obsahuje pouze lehčená kameniva Liapor a Liaver, které vykazují nižší pevnosti 

 

 

Graf 3.: Grafické porovnání pevností v tlaku jednotlivých receptur 
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Stejně jako u pevností v tahu za ohybu dosáhli receptury R2 a R3 dokonce vyšších pevností 

v tlaku než receptura referenční. Jak už bylo popsáno, je toto způsobeno vyšší hodnotou vodního 

součinitele u referenční receptury. K snížení pevnosti došlo u receptury R5 a ještě více u R4. 

Nejnižší pevnost měla receptura R6. Hodnota téměř lineárně klesla s hodnotou objemové 

hmotnosti a je také zhruba 2,5krát menší. Všechny hodnoty pevností jsou dostatečně vysoké. 

 

Graf 4.: Grafické srovnání koeficientu konstruktivnosti jednotlivých receptur 

 

Pro porovnání vztahu mezi objemovou hmotností a pevností v tlaku byl vyjádřen koeficient 

konstruktivnosti. Kromě receptury 4, u které dosáhl 0,9, je u všech ostatních vyšší než 1 a je 

minimálně stejně velký nebo dokonce vyšší než u receptury referenční. Nejvyšší hodnoty dosáhl 

u receptury 3. 
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Obrázek 1.: Srovnání vzorku referenční receptury a vzorku receptury 6 

 

Na obrázku je patrné srovnání struktury vzorku referenčního a vzorku z receptury 6, která je 

výrazně pórovitější. 

 ZÁVĚR 5

Podle navržených receptur byly namíchány směsi, ze kterých byly následně vyrobeny vzorky pro 

stanovení pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tlaku a také objemové hmotnosti ve stáří 14 dní. K 

vylehčení směsí došlo nepřímo pomocí lehčených kameniv Liapor a Liaver a také přímo pomocí 

suché provzdušňovací přísady Tylovis EP 28. Výsledným efektem bylo záměrné snížení 

objemové hmotnosti za přijatelného snížení pevnosti. 

Stanovené fyzikálně-mechanické vlastnosti vylehčených receptur byly porovnány s vlastnostmi 

referenční směsi, která nebyla žádným způsobem vylehčena. Větší snížení objemové hmotnosti 

nenastalo pouhým použitím přísad u receptury R2. Přísada Melment F10 a částečně i Tylovis 

EP28 mají plastifikační účinky, díky kterým došlo ke snížení vodního součinitele při jejich 

použití ve směsích s ohledem na jejich přibližně stejnou zpracovatelnost, což mělo zřejmě kladný 

vliv na pevnosti v tahu za ohybu a v tlaku. 

Výraznější vylehčení nastalo až při částečné náhradě kameniva 0-4 mm lehčeným kamenivem 

Liapor a Liaver a také jejich kombinací. Nejnižší objemové hmotnosti dosáhla receptura R6, kde 

byly použity přísady a kamenivo 0-4 mm bylo zcela nahrazeno kombinací lehčených kameniv. 

Došlo ke snížení oproti referenční receptuře téměř 2,5krát. U obou pevností, jak v tahu za ohybu, 

tak i v tlaku, se nejspíš negativně projevila vyšší hodnota vodního součinitele u referenční 

receptury. Proto některé z vylehčených receptur dosáhly dokonce vyšších pevností v tahu za 
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ohybu i v tlaku. Nejnižší hodnoty pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku dosáhla receptura 

R6 s úplným nahrazením kameniva 0-4 mm kamenivem lehčeným. 

Při srovnání koeficientů konstruktivnosti bylo zjištěno, že pouze jedna receptura dosáhla nižší 

hodnoty než referenční receptura, ostatní receptury mají hodnoty stejné nebo dokonce vyšší. 

Výsledné pevnosti v tlaku jsou u všech receptur poměrně vysoké a pro použití v lehčených 

podlahách tudíž dostatečné. Bylo by tedy vhodné při tvorbě dalších receptur nahradit větší část 

kameniva 0-4 mm lehčeným kamenivem nebo zvýšit dávku přísady Tylovis EP 28. 
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Abstract 

The paper states results of experimental exposition of concrete test specimens to direct flame. 

Concrete test specimens made from various mixtures differing in the type of aggregate, binder, 

dispersed reinforcement and technological procedure were subjected to thermal load. Physico-

mechanical and other properties of all test specimens were tested before exposition to open 

flame: compressive strength, moisture content, and surface appearance. The specimens were 

visually observed during exposition to open flame and changes were recorded. After exposition 

to thermal load and cooling down, concrete specimens were visually observed, network of cracks 

was photographically documented and maximal depth of spalled area was measured. 

Klíčová slova: vlákna, vysoké teploty, explosivní odprýskávání, trhliny 

 ÚVOD 1

Beton má z požárního hlediska řadu výhodných vlastností.  Je nehořlavý a má nízkou tepelnou 

vodivost [1, 2, 3, 4] Avšak betonové konstrukce, které nejsou navrhovány s odolností proti 

požáru, vykazují po ohřevu výrazné poškození. Především se jedná o explosivní odprýskání, 

jehož následkem je oslabení průřezu dané železobetonové konstrukce a vystavení ocelové 

výztuže teplotám [2], které jsou vyšší než kritická hodnota výztuže [5].  

Z hlediska působení vysokých teplot na beton jsou známy určité odlišnosti při sledování betonů s 

běžnými pevnostmi a betonů vysokohodnotných [2, 3]. Vedle vlhkosti je neméně důležitým 

faktorem ovlivňujícím míru porušení betonu pórovitost a transportní schopnosti cementové 

matrice betonu [3]. Vliv pórovité struktury cementové matrice na snížení destrukčních účinků 

expandované vodní páry je výrazně omezen u betonů vysokohodnotných (HPC), 

vysokopevnostních (HSC) a samozhutnitelných (SCC).  

Jedním z faktorů podílejícím se na destruktivním odprýskávání betonu je jeho vlhkost [2, 3]. 

Některé laboratorní testy se provádí se vzorky plně nasycenými (uložení ve vodní lázni). Vlhký – 

plně nasycený beton však neodpovídá reálným podmínkám konstrukce. Je třeba se při testování 

zamyslet na jaké konstrukce by daný beton měl být použit a tomu přizpůsobit vlhkost zkoušených 

betonových vzorků vzhledem k reálným hodnotám vlhkosti dané konstrukce (např. vlhkost 

betonových tunelových ostění se může pohybovat okolo 4,0 % [6], v některých případech i 

výrazně více, 6 - 7 % [7]). 
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 EXPERIMENTÁLNÍ PRÁCE 2

2.1 Složení a charakteristiky zatěžovaných betonů 

V rámci experimentálních prací byly přímým plamenem zatěžovány vzorky různého složení tvaru 

krychle o rozměrech 100×100×100 mm. Byly vybrány různé receptury směsí, jejichž složení je 

uvedeno v Tabulce č.1, které se lišily druhem kameniva, pojivem a různou rozptýlenou výztuží. 

Důvodem značné variability složení jednotlivých směsí bylo dosažení odlišného složení a 

rozdílných vlastností jednotlivých vzorků tak, aby mohl být vyhodnocen vliv těchto rozdílů na 

odolnost vůči působení přímého plamene. 

 Receptury zatěžovaných vzorků a jejich vlastnosti v čerstvém stavu Tabulka č.1:

složka [kg/m
3
] / označení směsi 

C
E

M
 I

 -
 G

R
-P

F
 

C
E

M
 I

II
/B

 -
 B
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 I
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 -
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-

P
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C
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 I
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/B

 -
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-

S
F

 

C
E

M
 I

 -
 G

R
-

S
C

C
 

CEM I 42.5 R Mokrá 350 - - - 360 

CEM III/B 32.5 N Holcim - 350 350 350 - 

těžené kamenivo 0/4 mm Žabčice 894 - - - 930 

těžené kamenivo 4/8 mm Žabčice - - - - 200 

drcené kamenivo 8/16 mm 

Olbramovice 

928 - - - 510 

drcené kamenivo 0/4 mm Bílčice - 1 070 1 070 1 070 - 

drcené kamenivo 4/8 mm Bílčice - 1 070 1 070 1 070 - 

voda 194 175 175 175 174 

plastifikátor ChrysoFluid Optima 206 2.3 - - - 5.5 

superplastifikátor Mapefluid N200 - 3.5 3.5 3.5 - 

popílek Dětmarovice - - - - 90 

polypropylenová vlákna Fibrin 615 2.0 - - - - 

polypropylenová vlákna Fibrin 3/15 - - 1 - - 

ocelová vlákna CAR25CDM - - - 50 - 

konzistence (sednutí kužele) [mm] 150 130 30 80 250 

obsah vzduchu v čerstvém betonu [%] 6.4 2.2 3.4 2.5 1.8 

 

Vlastnosti betonů v čerstvém stavu byly zjišťovány dle následujících postupů: 

ČSN EN 12 350-2 Zkoušení čerstvého betonu - Část 2: Zkouška sednutím [8] 

ČSN EN 12 350-7 Zkoušení čerstvého betonu - Část 7: Obsah vzduchu - Tlakové metody [9]. 
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2.2 Postup experimentálních prací 

Před vlastním zahříváním byly všechny série betonových vzorků uloženy ve vlhkém prostředí, 

kde je zajištěná stálá vlhkost vzduchu ± 80 % a stálá teplota ± 20 °C. Zatěžování přímým 

plamenem probíhalo pomocí plynového hořáku Rothenberger, který dokáže vyvinout teplotu 

plamene až 1 300 °C. Cílem tepelné expozice bylo dosáhnout vysokého teplotního gradientu na 

počátku zahřívání až do dosažení maximální teploty 1 200 °C. Pro dosažení takového extrémního 

tepelného zatížení se průběh působících teplot plamene reguloval tak, aby se výsledná křivka co 

nejvíce přiblížila HC Hydrocarbon Eurocode 1 [10], avšak pouze po dobu 60 minut. Doba 

zatěžování byla snížena z důvodu menší velikosti vzorků. 

Zatěžovací teplota a průběh teplot ve vzorku byly snímány pomocí čtyř termočlánků T1, T2, T3, 

T4 a zaznamenány do záznamového zařízení. Termočlánky byly umístěné na exponovaném 

povrchu, ve vzorku v různé hloubce od zahřívaného povrchu a na protějším povrchu k 

exponovanému (Obr. č.1). 

 

T1 termočlánek uprostřed vzorku - exponovaný povrch (vedení termočlánku izolováno v 

žáruvzdorné keramické trubičce) 

T2 termočlánek uprostřed vzorku - ve vzdálenosti 25 mm od exponovaného povrchu 

T3 termočlánek uprostřed vzorku - ve vzdálenosti 50 mm od exponovaného povrchu 

T4 termočlánek uprostřed vzorku - protější povrch k exponovanému. 

 

 Detail umístění jednotlivých termočlánků Obr. č.1:

 

T1 

T2 T3 

T4 
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 VÝSLEDKY A DISKUZE 3

3.1 Fyzikálně-mechanické vlastnosti před zahříváním 

Před vystavením vzorků působení plamene byla provedena diagnostika těchto vzorků, když byly 

zjišťovány především fyzikálně - mechanické vlastnosti. Další vzorky zkušebních receptur byly 

vždy paralelně se zatížením přímým plamenem vloženy do sušárny pro stanovení aktuální 

vlhkosti zatěžovaných vzorků. Výsledky vlastností jednotlivých sérií vzorků před započetím 

expozice plamenem jsou uvedeny v Tabulce č.2. 

 

 

Vlastnosti betonových vzorků ve ztvrdlém stavu byly zjišťovány dle následujících postupů: 

ČSN EN 12 390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles [11] 

ČSN 73 1316 stanovení vlhkosti, nasákavosti a vzlínavosti betonu [12] 

 Fyzikálně-mechanické vlastnosti vzorků před zahříváním Tabulka č.2:

směs 

pevnost 

v tlaku  

[N.mm
-2

] 

vlhkost 

[%] 

CEM I - GR-PF 21.5 4.4 

CEM III/B - B-

PF 
37.7 4.1 

CEM III/B - B-SF 27.7 2.9 

CEM III/B - B 33.9 3.7 

CEM I - GR-SCC 56.6 4.2 

 

3.2 Pozorování v průběhu zahřívání 

V průběhu zahřívání byly vzorky vizuálně sledovány a byly zaznamenány jejich probíhající 

změny. Po zatížení vzorků přímým plamenem byly vzorky ponechány v běžném laboratorním 

prostředí až do vychladnutí. Poté byla provedena diagnostika jednotlivých vzorků skládající se z: 

 vizuální sledování vzorku (popis uveden v Tabulce č.3); 

 zaznamenání sítě trhlin (trhliny zvýrazněny fixem) s fotografickým záznamem (ukázáno 

na Obr. č.3 a, b); 

 změření maximální hloubky odprýsknutého betonu pomocí kalibrovaného posuvného 

měřítka v případě, že nastalo explozivní odprýsknutí (uvedeno v Tabulce č.3). 

 Popis vzorků po teplotním zatížení Tabulka č.3:
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směs 
odprýsknutí 

[mm] 
popis 

CEM I - GR-PF žádné 
- síť trhlin v exponovaném povrchu, lokální trhliny 

v bočních stěnách 

CEM III/B - B-PF žádné - síť trhlin v exponovaném povrchu 

CEM III/B - B-SF žádné 
- síť trhlin v exponovaném povrchu, kolmá trhlina 

v povrchu s termočlánky 

CEM III/B - B žádné 
- síť trhlin v exponovaném povrchu, kolmá trhlina 

v povrchu s termočlánky 

CEM I - GR-SCC 5.1 

- odprysk vrstvy betonu z exponované strany 

- lokální trhliny v bočních stěnách 

- trhliny ve tmelu i kamenivu odprýsknutého 

povrchu 

 

Naměřené hodnoty vývinu teplot jednotlivých vzorků v průběhu zahřívání byly snímány pomocí 

termočlánků a zaznamenány do záznamového zařízení. Pro každou křivku naměřených teplot 

pomocí termočlánků (T1, T2, T3, T4) je červeným bodem vyznačen okamžik dosažení 

maximální dosažené teploty Tmax (°C), která je uvedena v rámečku nad tímto bodem společně s 

časem ve kterém byla tato teplota dosažena (hodiny:minuty) od počátku zahřívání vzorku (viz 

Obr. č.2). 

 

  Záznam průběhu teplot ve vzorku CEM I - GR-SCC Obr. č.2:
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a)  b)  

 a) Detail povrchu po zkoušce s vyznačenými trhlinami - vzorek CEM III/B - B-Obr. č.3:

PF, b) Detail povrchu po zkoušce s vyznačenými trhlinami - vzorek CEM I - GR-

SCC 

 ZÁVĚR 4

Cílem experimentálních prací bylo ověření chování betonových vzorků při zatížení přímým 

plamenem. Průběh působících teplot plamene byl regulován tak, aby se výsledná teplotní křivka 

působících teplot na povrch tělesa (v místě termočlánku T1) přiblížila uhlovodíkové křivce [10]. 

Při této teplotní křivce dosahují teploty po 10 minutách cca 1 000 °C a po 20 minutách cca 1 100 

°C. Teplotní odchylky od uhlovodíkové křivky v našem reálném experimentu byly způsobeny 

manuální regulací tepelného výkonu plamene. V provedených experimentech byl náběh teplot 

strmější, kdy ve většině případů bylo již po 1 minutě zahřívání dosaženo teploty na povrchu 

vzorku (v místě termočlánku T1) teploty okolo 1 200 °C.  

V průběhu experimentálních prací bylo zaznamenáno množství dat, z nichž lze zdůraznit: 

 Bylo potvrzeno, že použití jemné polypropylenové rozptýlené výztuže zabraňuje jevu 

explozivního odprýskávání betonu z důvodu „otevření“ struktury cementové matrice 

jejich vytavením. 

 Vzorek s jemnou ocelovou rozptýlenou výztuží (CEM III/B - B-SF) také nezaznamenal 

explozivní odprýsknutí z exponovaného povrchu. Efekt těchto vláken je takový, že ve 

struktuře betonu pomohou přenést napětí způsobená nahromaděnou přehřátou párou a 

nedojde tak k odtrhnutí vrstvy betonu.  

 K zásadnímu porušení vzorků (explozivní odprýsknutí) došlo v prvních minutách 

experimentů (do 3 minut od začátku experimentu). 

 Při srovnatelné vlhkosti vzorků bez rozptýlené výztuže CEM III/B - B a CEM I - GR-

SCC (± 4 %) došlo k explozivnímu odprýsknutí pouze u vzorku se zhutněnou strukturou 

(vyšší množství jemných podílů) a vyšší pevností (CEM I - GR-SCC). 
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Představené výsledky jsou přínosem pro poznání o chování reálné betonové konstrukce zatížené 

přímým plamenem. Přínosem je především sestavená metodika testování betonových vzorků při 

expozici přímým plamenem, která se ukázala jako perspektivní. 
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Abstract 

Presented article describes interesting completed works carried out within the framework of 

expertise assessment of stabilized concrete structure of deep mining pit. It has been focused 

mainly on the assessment of the causes of the incident in the pit, analysis of mining activity, 

evaluation of deterioration of concrete material due to aggressiveness of groundwater, which has 

high content of minerals as a mining water. Assessment was supplemented by numerical analysis 

and forecasting of the state of structure of deep pit and its surroundings. 

Klíčová slova: jama, diagnostika, betón, výstuž, banská voda, expertízne posúdenie 

 ÚVOD 1

Na príklade vykonaných analýz konštrukcie ostenia hlbokej banskej jamy chceme poukázať na 

zrýchlenú koróziu betónu spôsobenú agresivitou podzemných vôd, ťažobnou prevádzkou v jej 

okolí, seizmickými vplyvmi a celkovou agresivitou podzemného horninového prostredia. 

Podobné účinky a vplyvy je možné očakávať pri konštrukciách starých mostov, priepustov ale 

i starých tunelov. Správne zhodnotenie týchto vplyvov je kľúčové pre určenie medzných stavov 

a najmä prevádzkovej spôsobilosti daných objektov. 

1.1 Predmet analýzy 

Pre zodpovedanie požadovaných otázok expertíznej analýzy boli vykonané nasledovné 

prieskumné a laboratórne merania, doplnené o numerické analýzy a predpovede stavu 

konštrukcie jamy a jej okolia: 

- Posúdenie príčin vzniku mimoriadnej udalosti v jame, 

- Analýzu baníckej činnosti, t. j. ťažby v okolí jamového ohradníku v uplynulom období a s 

výhľadom na budúce zámery ťažby v príslušnom priestore, 
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- Hodnotenie možného ovplyvnenia jamového stvolu z hľadiska presakujúcich 

podzemných vôd po povodniach, ktoré boli v tejto oblasti v roku 2010, 

- Hodnotenie možných vplyvov obsahu minerálnych látok v banských vodách na betónovú 

konštrukciu a výstroj zabezpečenia jamy.  

1.2 Rozsah realizovaných prác 

Pre splnenie požadovaných bodov expertíznej analýzy sa realizovali nasledovné činnosti: 

- Prieskum miesta porušenia spojený s odberom vzoriek betónu a podzemných vôd. 

Celkovo bolo odobraných 4 ks jadrových odvrtov priemeru 94 mm (obr. č.1) z betónovej 

časti vystrojenia jamy z výškových úrovní 290 m, 298 m a 320 m. 

a)         b)  

 Odber betónu: a) realizácia odvrtov, b) odobrané vzorky Obr. č.1:

- Z úlomkov pri príprave vzoriek a vypadnutých blokov boli vykonané chemické testy 

stavu betónu konštrukcie jamy, 

- Z jadrových odvrtov boli vykonané testy karbonatizácie betónov, mechanických vlastností 

(pevnosť v tlaku, modul pružnosti) a skúšky koncentrácie chloridových iónov Cl
-
 

v betóne, 

- Pre posúdenie agresivity podzemných vôd na konštrukciu betónového vystrojenia jamy 

boli odobrané 2 ks vzoriek vody z hĺbky 75 m a 320 m,  

- V jame bol realizovaný geofyzikálny prieskum zistenia kavernóznych prejavov za 

betónovým ostením, spolu s prieskumom homogenity vystrojenia jamy realizovaný 

pomocou georadaru GSSI a aparatúry SIR3000 s anténou na mobilnom zariadení 

frekvencie 400 MHz,  

- Získané výsledky laboratórnych a terénnych meraní boli použité pre zostavenie 

numerického 3D modelu konštrukcie jamy a jej blízkeho okolia v systéme Plaxis 3D. 

Pomocou modelu boli výpočtom získané vnútorné sily a deformácie konštrukcie 

kruhového vystrojenia jamy v mieste predmetnej poruchy, zároveň boli posúdené možné 

časové prejavy správania sa vystrojenia. 
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1.3 Geologické a hydrogeologické pomery v mieste jamy 

Geologické a hydrogeologické pomery v mieste jamy potrebné pre numerické modely boli 

prebraté z minulosti realizovaných prác a posudkov, [1]. 

Na stavbe územia sa podieľajú: 

- Pokryvné kvartérne útvary spolu s miocénnymi vrstvami tvorené ílovcami (pevné íly s 

vložkami pieskov) o celkovej hrúbke 360 m, odhadovaná pevnosť 5 – 8 MPa (R4-R5) s 

modulom pretvárnosti 750 – 1 500 MPa podľa hĺbky, 

- Karbónske vrstvy – doubravské, sušské a sedlovské, ktoré sú prevažne tvorené 

pieskovcovými polohami a piesčitými prachovcami (okrem uhoľných slojov), s vrstvami 

ílovcov  3 – 6 %. Pevnosť v tlaku 70 – 110 MPa s modulom pružnosti 10 – 30 GPa, 

- Uhoľné vrstvy (sloje) – hrúbky 2,0 – 5,5 m uložené subhorizontálne v sklone 5° – 12° 

s priemernou pevnosťou 10 MPa. 

 LABORATÓRNE ANALÝZY A ICH VYHODNOTENIE 2

2.1 Chemický rozbor betónu 

Z výsledkov chemických analýz štyroch kusov vzoriek vyplývajú tieto podstatné závery 

pre hodnotenie betónu a účinkov podzemnej vody na jeho kvalitu: 

- Strata žíhaním – dosiahnuté boli hodnoty 6,95 %, 4,85 %, 6,38 % a 7,85 %, ktoré 

predstavujú podľa STN EN 197-1 [2] u portlandského cementu hodnoty väčšie ako 

dovolených 5 %. Mierne zvýšená strata žíhaním môže znamenať, že cement je čiastočne  

zhydratovaný v dôsledku nevhodného uloženia. Taktiež môže byť známkou 

nedostatočného vypálenia cementu. 

- Nerozložiteľný podiel – dosiahnuté hodnoty 76,95 %, 79,92 %, 69,35 % a 64,04 %. 

Nerozložiteľný podiel reprezentuje množstvo použitého kameniva (plniva) v betóne. 

Pokiaľ kamenivo použité do betónu zodpovedá svojím chemickým zložením normovým 

požiadavkám, nerozložiteľný podiel v betóne má mať hodnotu 60 až 70 %, čo vyhovuje. 

Podľa dosiahnutých výsledkov chemického rozboru použité kamenivo sa nerozložilo v 

kyseline chlorovodíkovej HCl a malo vyhovujúce chemické vlastnosti. Čiastočne mierne 

zvýšený nerozložiteľný podiel môže byť spôsobený použitím popolčeka pri výrobe 

čerstvého betónu. Popolček zanecháva vždy väčší nerozložiteľný podiel v zriedenej 

kyseline chlorovodíkovej HCl. 

- Rozložiteľný oxid kremičitý SiO2 prepočítaný na 100 % bez straty žíhaním – dosiahnuté 

hodnoty 44,04 %, 42,83 %, 46,80 % a 43,36 %. Podľa STN EN 197-1 hodnota SiO2 v 

neporušenom portlandskom cemente je 20 %. Vyšší obsah oxidu kremičitého SiO2 asi 

spôsobilo použitie popolčeka pri výrobe čerstvého betónu, ktorý sa rozpustil v zriedenej 

kyseline chlorovodíkovej a ktorý zanechal väčší nerozložiteľný podiel. 

- Oxid železitý Fe2O3 prepočítaný na 100 % straty žíhaním – získané hodnoty 4,75 %, 5,14 

%, 4,27 % a 3,99 %. Pre portlandský cement je dovolená hodnota pre oxid železitý 1 až 8 

% – vyhovuje. 
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- Oxid hlinitý Al2O3 prepočítaný na 100 % straty žíhaním – namerané hodnoty 7,92 %,  

8,25 %, 7,33 % a 8,46 %. Dovolená hodnota je 4 až 8 %, čo je v dvoch prípadoch mierne 

prekročené. 

- Oxid vápenatý CaO prepočítaný na 100 % bez straty žíhaním – hodnoty 40,62 %,  40,93 

%, 39,51 % a 41,45 %. Pre portlandský cement je predpísaná hodnota oxidu vápenatého 

CaO 62,5 %. Nižší obsah oxidu vápenatého CaO signalizuje degradáciu betónu spôsobenú 

buď nedokonalou hydratáciou cementu alebo vylúhovaním vápna z betónu resp. z 

cementu. Hodnoty CaO zistené v betóne vo vnútri šachty vo všetkých prípadoch indikujú 

na proces vylúhovania. 

- Oxid horečnatý MgO prepočítaný na 100 % bez straty žíhaním – namerané hodnoty  

2,03 %, 2,10 %, 1,59 % a 2,23 %. Dovolené množstvo oxidu horečnatého pre portlandský 

cement je 2,5 % – vyhovuje. 

- Oxid sírový SO3 prepočítaný na 100 % bez straty žíhaním – namerané hodnoty  0,63 %, 

0,74 %, 0,50 % a 0,50 %. Podľa STN EN 197-1 je  dovolené limitujúce množstvo oxidu 

sírového SO3 v portlandskom cemente maximálne 2,5 % – vyhovuje. 

Výsledky naznačujú, že mierne zvýšená strata žíhaním indikuje, že cement je čiastočne 

zhydratovaný. Hodnoty rozložiteľného podielu sú dôkazom o použití vhodného kameniva 

odolného voči HCl. Pri  prepočítaných vyšších hodnotách  rozložiteľného oxidu kremičitého SiO2 

je možné predpokladať, že pri výrobe čerstvého betónu sa použil popolček, ktorý obsahuje až 40 

% SiO2 a v zriedenej HCl zanecháva väčší nerozložiteľný podiel. Zistené množstvá oxidu 

železitého Fe2O3 a oxidu hlinitého Al2O3 v prepočítaných hodnotách zodpovedajú hodnotám pre 

portlandský cement. Zistený a vypočítaný nižší obsah oxidu vápenatého CaO signalizuje 

degradáciu betónovej konštrukcie spôsobenú vylúhovaním vápna  zo zatvrdnutého betónu 

a degradáciu betónu nedokonalou hydratáciou cementu. Obsah oxidu sírového SO3 

v prepočítaných hodnotách rozložiteľného podielu bez straty žíhaním  zodpovedá požiadavkám 

platných noriem pre portlandský cement. Celkové vyhodnotenie chemického rozboru betónu je 

komplikované, ak sa analyzuje neznámy cement, ktorý môže obsahovať rozličné prímesi 

a prísady. Z výsledkov chemického rozboru zatvrdnutého betónu vyplýva zvýšená korózia betónu 

v hĺbke 298 m, čomu zodpovedajú aj výsledky zníženej kockovej pevnosti v tlaku. Pri vode 

s agresívnym oxidom uhličitým CO2 betón prichádza do styku s novou nenasýtenou vodou 

a v dôsledku toho korózia betónu postupuje aj vtedy, keď voda obsahuje iba malé množstvo 

agresívneho CO2.  

2.2 Vplyv vody na betón 

Účinok vôd s agresívnym oxidom uhličitým CO2 na betón je čisto vylúhovací. Agresívny oxid 

uhličitý CO2 pôsobí v betóne v podstate len na vápno a to podobne ako v prírode na vápencové 

horniny. Pri pudiacich vodách je nebezpečné už malé množstvo CO2. Obsah agresívneho CO2 vo 

vzorkách podzemnej vody 7,97 mg/l (v hĺbke 75 m) a 5,95 mg/l  (v hĺbke 320 m) je menší ako 

hraničná hodnota pre XA1 = 15 mg/l.  



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

299 

 

V oboch prípadoch sa však jedná o veľmi vysoko mineralizované vody s minimalizáciou (22 911 

mg/l a 14 535 mg/l). Celková tvrdosť vzoriek vody je 30,2 (v hĺbke 75 m) a 18,0 mmol/l (v hĺbke 

320 m). Obsah síranov 165 mg/l  (v hĺbke 75 m) je menší ako hraničná hodnota 200 mg/l, v hĺbke 

320 m je však 229 mg/l, čo znamená prostredie XA1 – slabo agresívne prostredie.  

Agresivita na železo – voda obsahuje agresívne CO2 na železo v menších koncentráciách, avšak  

obsah síranov a chloridov v hodnotách 229 mg/l, zaraďuje vodu do stupňa II – stredná agresivita 

prostredia.  

2.3 Mechanické vlastnosti betónu 

Na základe zistených pevností v tlaku určovaných na valcoch a následne prepočítaných na 

kockovú pevnosť v tlaku môžeme konštatovať, že odobraný betón vo výškovej úrovni 298 m 

patrí do pevnostnej triedy C 12/15, betón vo výškovej úrovni 320 m patrí do pevnostnej triedy C 

20/25 a betón odobraný vo výškovej úrovni 290 m patrí do pevnostnej triedy C 20/25. Podľa 

projektovej dokumentácie bol pôvodne v jame použitý betón triedy B 20 (C 16/20). 

Koncentrácia chloridových iónov Cl
-
 v betóne vo všetkých vzorkách výrazne prekračuje 

maximálnu hodnotu chloridových iónov pre betónové konštrukcie. Maximálne hodnoty 

chloridových iónov Cl
-
 sú uvedené v STN EN 206 [3]. 

Vysoká koncentrácia chloridových iónov Cl
-
 v betóne je pravdepodobne spôsobená možnou 

prítomnosťou chloridu vápenatého CaCl2 v betóne (cemente). Ďalšou možnou príčinou vysokej 

koncentrácie chloridov v betóne je, že pri výrobe čerstvého betónu mohli byť použité prísady na 

urýchlenie tuhnutia a tvrdnutia betónu. 

 VÝSLEDKY NUMERICKÝCH ANALÝZ 3

Pre overenie možných vplyvov dobývania uhoľného sloja 39 a 40 na možnú príčinu poruchy 

vystrojenia jamy bol zostavený numerický 3D model jamy (obr. č.2) s horninovým prostredím 

zadaným zo získaného geologického profilu. Pre zadanie vlastností horninových vrstiev bol 

použitý Mohr-Coulombov konštitučný model. 
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 Schéma 3D modelu pre numerické analýzy Obr. č.2:

Výsledky numerického modelu v sledovaných hĺbkach potvrdzujú zvýšené namáhanie časti 

vystrojenia jamy pri prechode do menej pevných a poddajnejších vrstiev hornín. Pri štandardnej 

kvalite a hrúbke betónového vystrojenia získané horizontálne deformácie neprekračujú povolené 

hodnoty (obr. č.3), šmykové napätia sú pod úrovňou kritických napätí pre daný materiál. 
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 Celkový posun ostenia výstuže (3D pohľad zhora) Obr. č.3:

Celkovo prevláda zhoda s výsledkami numerických modelov realizovaných predošlými 

expertízami [1]. Problémové miesta sa ukazujú pri zadaní nízkej pevnosti betónu na úrovni triedy 

C 12/15 v miestach zistenej korózie betónu. Napätia a pretvorenia sú na hraniciach porušenia. 

 ODPORÚČANIA PRE ĎALŠIU PREVÁDZKU 4

Z hľadiska ďalšieho používania jamy a ťažného zariadenia odporúčame zohľadniť: 

- Porušovanie konštrukcie vystuženia jamy sa udialo v mieste odkrývania slojov, t. j. tento 

horninový priestor spôsobuje zmenu stavu napätosti v okolí betónovej výstroje a spolu 

s dlhodobým agresívnym pôsobením podzemnej vody spôsobili v predmetnom mieste 

vypadnutie väčšieho bloku betónu (obr. č.4), 
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a)         b)  

 Poruchy ostenia: a) vypadnutý betón, b) prienik podzemnej vody Obr. č.4:

- Miesta, kde sa prejavujú deformácie a progresívne šírenie puklín (otvorenosť trhliny > 10 

mm), je treba prednostne sanovať štandardnými doteraz používanými technológiami. 

V dvoch až troch vytypovaných miestach, kde sú veľké priesaky podzemnej vody 

navrhujeme vybudovať odvodňovacie kanáliky a kombinovať sanačné práce s tesniacou 

chemickou injektážou, používať treba antikorózne kotviace prvky a odolnejšie betónové 

zmesi s chemickými prísadami. 

- Pre ďalšie prevádzkovanie jamy je potrebné realizovať sanačné práce a pokračovať 

v rozšírenom geotechnickom monitoringu stavu konštrukcie jamy so zameraním sa na 

problémové miesta, 

- Periodicita prehliadok po dokončení sanácie sa navrhuje jeden krát za mesiac, po polroku 

každé tri mesiace (kvartálne). Pri monitoringu sa bude geodeticky merať zvislosť 

a geometrická poloha osadených pevných bodov, sledovať šírka trhlín, realizovať sa budú 

jednoduché extenzometrické merania pásmom, vykoná sa vizuálna obhliadka, 

snímkovanie. 

- K spôsobu prevádzkovania jamy a ťažného zariadenia sa z bezpečnostného hľadiska 

prikláňame k tretej variante – t. j. využívať jamu iba na prepravu materiálu. 

 ZÁVER 5

Na základe realizovaných testov a numerických modelov možno formulovať nasledovné 

všeobecné závery:  

a) poruchy betónových konštrukcií v dôsledku agresívneho prostredia [4, 5] vznikajú 

v miestach, kde je lokálne nižšia kvalita betónu, oslabenie trhlinami a pod., [6, 7].  

V našom prípade porucha vznikla pri dlhodobej uhličitanovej korózii betónu (pôsobenie 

CO2 vo vode ako aj vzdušného CO2 na povrchu puklín). K vypadnutiu betónového bloku 

mohla prispieť i tlaková podzemná voda. Chemické rozbory betónu preukazovali daný 

vplyv – tlaková pevnosť v mieste poruchy bola úrovni betónu triedy C 12/15. Taktiež 3D 

numerické modely konštrukcie poukázali na zvýšené namáhanie v mieste poruchy. Ak 
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všetky čiastkové vplyvy zhrnieme, s vysokou pravdepodobnosťou nastáva lokálne 

porušenie [8].  

b) Vplyv banskej činnosti v okolí jamy spôsobuje nové zmeny napätosti, dodatočné 

namáhania v okolí vystrojenia jamy. Viac nebezpečné je rozvoľňovanie v kritickej hĺbke 

od 200 – 300 m, kde ostenie je namáhané zvýšenými šmykovými napätiami. Dokazujú to 

zdokumentované poruchy v minulosti už niekoľkokrát sanované (obr. č.5). 

c) Vplyv zvýšených hladín kvartérnych a povrchových vôd mohol mať za následok zvýšenia 

vztlakových účinkov na vystrojenie a vznik trhlín. Všeobecne trhliny znamenajú 

z časového hľadiska riziko urýchlenej degradácie povrchovej pevnosti betónu v dôsledku 

korózie a agresivity prostredia. Drobné nehomogenity v konštrukcii jamy potvrdilo 

i profilovanie pomocou georadaru. 

 

            

 Oceľové vystrojenie výstuže jamy v mieste porušenia betónovej skruže Obr. č.5:

d) Na základe vykonaných rozborov boli podzemné vody agresívne na betón a oceľové 

konštrukcie. Jedná sa predovšetkým o agresivitu vo forme CO2 pretekajúcej vody, ktorá aj 

pri nízkych koncentráciách je veľmi nebezpečná. Druhá zložka agresivity je v silnej 

mineralizácii a síranovej agresivite. Agresivita podzemnej vody je vysoká aj na oceľové 

konštrukcie – na čo treba myslieť pri použití sanačných prvkov, ktoré v mnohých 

miestach vykazujú značné korozívne povrchové úbytky. Taktiež je treba používať 

z dlhodobého hľadiska odolné materiály pre kotvenie a stabilizáciu porúch. 
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Abstract 

The paper deals with reinforced girders with web from GFRP composite, the analyse of 

interaction between reinforced concrete (RC) parts (flanges) and GFRP web was performed. The 

experimental program focuses on determination of interaction resistance of RC flanges with 

GFRP web by concrete dowels and materials description (concrete, steel and GFRP) was realised. 

The interaction was realised using concrete dowels, which came into being by leaking concrete in 

perforation of boundary parts of GFRP web. 

Klíčová slova: FRP kompozit, GFRP kompozit, železobetón, oceľ, betónový kolík, mechanické 

vlastnosti  

 ÚVOD 1

V poslednej dobe, vláknom vystužené polymérne materiály (FRP – Fiber Reinforced Polymer) 

nachádzaju čoraz vačšie uplatnenie v stavebnej praxi vo forme náhrady betonárskej výstuže, 

stratených debnení, zosilňovacích techník ako aj samonosných konštrukcií [1,2,3]. Vyznačujú sa 

vysokou odolnosťou voči vplyvom prostredia, vysokou pevnosťou a tuhosťou a to predovšetkým 

v pomere k hmotnosti. Inými výhodami sú nízka teplotná rozťažnosť, dobrá únavová odolnosť, 

nemagnetickosť, jednoduchá preprava a manipulácia. 

V súčasnosti sa začínajú objavovať aj možnosti ich aplikácií vo vysoko efektívnych nových 

konštrukciách, kedy v kombinácii so železobetónom vykazujú dostatočnú tuhosť ako aj vysokú 

odolnosť pri výrazne nižšej hmotnosti. Táto prednosť umožnila uvažovať o aplikácii FRP 

(GFRP) materiálov aj v mostnom staviteľstve (obr. č.1).  

 

 Vyľahčenie stien komorového prierezu mosta pomocou GFRP kompozitu Obr. č.1:
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Nosné konštrukcie betónových mostov pre veľké rozpätia vykazujú výraznú hmotnosť a 

efektivita využitia prierezov je tak pomerne nízka, aj keď sa použijú duté komorové prierezy. 

Snaha o zníženie účinkov stáleho zaťaženia viedla k návrhu nových typov predpätých 

betónových mostov v podobe spriahnutých komorových trámov, ktorých priečny rez bol 

vytvorený z dvoch betónových pásov (horný a spodný) a betónové steny boli nahradené 

oceľovými, či už priamymi alebo zvlnenými stenami. Tento typ mosta bol vyvinutý a prvýkrát 

použitý v roku 1985 vo Francúzsku, v Nemecku bol postavený v roku 1990 a v Japonsku v roku 

1996. Z ostatného obdobia su známe návrhy a realizácie mostov uvedené v [4] a [5], prípadne 

ďalšie. 

V súčasnosti sa stretávame so snahou nahradiť oceľové steny, ktoré sú citlivé na koróziu a tým 

náročné na údržbu, stenami z FRP dosiek. Úvahy takéhoto využitia FRP materiálov v mostnom 

staviteľstve boli čiastočne rozpracované a experimentálne overené v [6]. 

V rámci výskumu na Katedre stavebných konštrukcií a mostov SvF ŽU, ktorého iniciátorom bola 

SvF TU v Košiciach, venovaného železobetónovým nosníkom so stenou z GFRP (Glass Fiber 

Reinforcement Polymer) kompozitu, bola vykonaná analýza spriahnutia medzi železobetónovou 

pásnicou a GFRP stenou. 

 KOMPOZITNÉ MATERIÁLY 2

Vláknom vystužené polymérne kompozitné materiály (FRP) sú definované ako polymérna 

matrica vystužená vláknami alebo iným výstužným materiálom s dostatočným pomerom dĺžky ku 

hrúbke, na vytvorenie zreteľného výstužného účinku v jednom alebo viacerých smeroch. 

Synergické pôsobenie poddajnej alebo krehkej matrice s pevnými alebo tuhými vláknami 

umožňuje konštruovať kompozity s vysokou pevnosťou, tuhosťou, atď. 

Kompozitné materiály sa nevyrábajú pre všeobecné použitie, ale pre špecifické s ohľadom na 

jeho spôsob namáhania ako aj na podmienky, v ktorých bude aplikovaný. Významnou zložkou 

kompozitných materiálov je spevňujúci materiál – matrica. Vlastnosti matrice sú dôležité 

predovšetkým pri pevnostných charakteristikách kompozitných materiálov pri namáhaní v 

kolmom smere na vlákna a pri šmykovom zaťažení a ochrane pred povrchovým poškodením. 

Nesmieme zabudnúť na kvalitu väzby medzi vláknom a matricou, ako aj na ich silové pôsobenie. 

Dôležitou je styková plocha medzi matricou a vláknami, ktorá musí zaistiť prenos napätí z 

matrice do vlákien.  

2.1 Definícia kompozitného pôsobenia 

Kompozit je každý materiálový systém, ktorý je zložený z viacerých (najmenej dvoch) fáz, z 

ktorých aspoň jedna je pevná, s makroskopicky rozoznateľným rozhraním medzi fázami a ktorý 

dosahuje vlastnosti, nedosiahnuteľné ktoroukoľvek zložkou (fázou) samostatne ani prostou 

sumáciou. 
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Synergickým účinkom jednotlivých zložiek môžeme získať materiál s lepšími vlastnosťami, ako 

majú samotné zložky alebo ako ich súčet. Synergický účinok (1 + 2 = 4) je hlavnou 

charakteristikou odlišujúcou kompozitné materiály od ostatných materiálov. Interakcie 

jednotlivých zložiek, ktoré sú prevažne fyzikálne, fyzikálno-chemické, prípadne chemické, 

vytvárajú nové prednosti materiálov tlmením nevýhodných a zdôraznením žiaducich vlastností 

zložiek. Často vykazujú charakteristiky nezodpovedajúce jednotlivým zložkám. 

Parametre ovplyvňujúce vlastnosti kompozitov [7]: 

a) Vlastnosti fáz (vrátane tekutej fázy – póry), t. j. mechanické vlastnosti, ich pomer 

(pevnosť, modul pružnosti, Poissonov súčiniteľ, pracovný diagram, medzné pretvorenie) a 

anizotropia vlastností jednotlivých fáz, 

b) Objemové zastúpenie fáz, geometrický tvar a geometrické usporiadanie fáz v systéme 

vrátane pórov, t. j. napr. množstvo, orientácia a priemerné vzdialenosti dispergovanej 

fázy, 

c) Interakcia jednotlivých fáz a vlastnosti styku, t. j. schopnosť prenosu zaťaženia z matrice 

do vystužujúcich častíc a naopak, súdržnosť na kontakte fáz, 

d) Interakcia s okolitým prostredím, ktorá je do značnej miery závislá na predchádzajúcich 

troch parametroch, 

e) História materiálu i fáz od ich vzniku, ktorá zahŕňa predovšetkým časové faktory,  

technológiu výroby a pod. 

Vlastnosti kompozitu, s ktorými je potrebné pracovať, sú predovšetkým tzv. špecifické vlastnosti 

[8]: 

- špecifická pevnosť (pomer pevnosti ku objemovej hmotnosti), 

- špecifický modul (pomer modulu pružnosti ku objemovej hmotnosti), 

- špecifický vnútorny povrch (pomer kontaktných povrchov k objemu dispergovaných 

častíc) a pod., 

ale taktiež cena za jednotku špecifickej vlastnosti.  

2.2 Rozdelenie kompozitných materiálov 

Kompozitné materiály je možné deliť podľa viacerých kritérií: 

a) Podľa materiálu matrice na: 

- kompozity s organickou (polymérnou) matricou, 

- kompozity s kovovou matricou, 

- kompozity s keramickou matricou, 

- kompozity so silikátovou matricou. 

b) Podľa druhu spevňujúceho komponentu na: 

- kompozity spevnené vláknami – vláknové kompozity, 

- kompozity spevnené krátkymi vláknami, 

- časticové kompozity (s časticami pravidelného alebo nepravidelného tvaru), 

- disperzné spevnené kompozity, 

- eutektické kompozity, vyrábane kryštalizáciou. 
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Výstužné vlákna môžeme deliť podľa: 

a) Podľa pôvodu na: 

- prírodné vlákna – bavlna, celulóza, 

- umelé vlákna – sklené, uhlíkové, grafitové, aramidové. 

b) Podľa priemernej hrúbky vlákna [9]: 

- hrubé                > 20 µm, 

- stredne hrubé  13-20 µm, 

- jemné                4-13 µm, 

- veľmi jemné        2-4 µm, 

- mikrónové           1-2 µm, 

- submikrónové   0,5-1 µm, 

- ultramikrónové < 0,5 µm. 

c) Podľa skutočného stavu a štruktúry vlákien: 

- vlákna s kryštalickou štruktúrou – azbest, všetky kovové vlákna, whiskery, 

- vlákna so sklovitou štruktúrou – všetky sklené, kremičité, troskové vlákna. 

Výstužná vložka pozostáva z veľmi tenkých súvislých vlákien, preto je obtiažne s nimi 

manipulovať jednotlivo. Z tohto dôvodu sú k dispozícii v rôznych profiloch, najviac používané sú 

(obr. č.2):  

- elementárne vlákno (monofilament) – pozostávajúce zo základného vlákna s priemerom 

približne 10 µm, 

- prameň (tow) – zväzok rovnobežných nekonečných vlákien, 

- yarn – zväzok zatočených nekonečných vlákien, 

- roving – viac yarnov alebo prameňov usporiadaných do paralelných zväzkov s malým 

alebo žiadnym spletením. 

 

 Používané profily vlákien  Obr. č.2:

2.3 Mechanické vlastnosti kompozitných materiálov 

Mechanika vláknových kompozitov sa delí na mikromechaniku a makromechaniku [10]. 
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Mikromechanika sa zaoberá výpočtom vlastností lamín. Umožňuje vypočítať limitujúci faktor pri 

zlepšovaní vlastností kompozitu. Porovnaním experimentálne zistených vlastností s teoretickými 

môžeme určiť, či kompozit už dosiahol svoje maximum úžitkových vlastností (blíži sa hornej 

limite) alebo či jeho potenciál ešte nie je celkom využitý (je od hornej limity dostatočne 

vzdialený). 

Makromechanika umožňuje na základe znalostí vlastností jednotlivých vrstiev (lamín) vypočítať 

vlastnosti laminátu z údajov o počte, orientácii a usporiadaní vrstiev. Makromechanické výpočty 

sa vzťahujú ku konkrétnemu tvaru dielca a prevládajúcemu spôsobu jeho namáhania. Umožňuje 

vopred eliminovať varianty nevhodné pre riešenie konkrétneho problému a navrhnúť optimálny 

počet vrstiev a ich orientácie voči pôsobiacemu namáhaniu. 

Vláknové kompozity sú vo všeobecnosti heterogénne (pozostávajú z rôznych materiálov) a 

anizotropné materiály. Pre praktické využitie FRP materiálov v stavebníctve môžeme 

heterogenitu zanedbať a materiál považujeme za homogénny. 

Výstuže FRP patria k jednosmerným kompozitom – laminátom. Laminát pozostáva z niekoľkych 

vrstiev a druhov jednosmerných kompozitov – lamín. Lamina je vrstva s jednosmerne 

orientovanými kontinuálnymi alebo krátkymi vláknami pravidelne a rovnomerne rozmiestenými 

v matrici. Má tri vzájomne kolmé roviny symetrie, ktoré sa pretínajú v hlavných materiálových 

osiach. 

Jednosmerné kompozity majú tri vzájomne kolmé roviny súmernosti – označené 1, 2, 3 (obr. č.3). 

Os 1 predstavuje rovnobežný smer s vláknami – označujeme ho ako pozdĺžny smer 

(longitudinálny), os 2 a 3 označujeme ako priečny smer (transverzálny). Najväčšia pevnosť 

vrstvených kompozitov je v smere vlákien – pozdĺžnom smere. 

 

 Schématické znázornenie jednosmerného kompozitu Obr. č.3:

Výhodou vláknových kompozitných materiálov voči iným materiálom je možnosť zmeny ich 

vlastností zmenou objemového (hmotnostného) zastúpenia vlákien, priestorového usporiadania 

vlákien, druhu vlákien a matrice, prípadne zmenou technológie výroby. 
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 SPRIAHNUTIE ŽELEZOBETÓNOVÝCH PRVKOV S GFRP STENOU 3

V domácej a taktiež vo svetovej literatúre spriahnutie železobetónových prvkov s GFRP stenou 

ešte nie je dôkladne rozanalyzované. Preto ako teoretický základ pre popis správania sa bolo 

vzaté správanie sa spriahnutia pomocou spriahovacích pásov (oceľ – betón). 

Zlyhanie spriahnutia perforovanými pásmi može nastať [11]: 

- porušením betónového kolíka šmykom, 

- porušením perforovaného pásu šmykom medzi otvormi, 

- porušením perforovaného pásu otlačením, 

- rozdrvením betónového kolíka na kontaktnej ploche s oceľovým pásom (FRP stenou), 

- rozštiepením betónového kolíka, 

- rozštiepením betónového bloku, 

- šmykovým porušením betónového bloku. 

Za typické porušenie spriahnutia perforovaným pásom sa považuje šmykové porušenie 

betónového kolíka na dvoch šmykových plochách. Spôsoby porušenia nenastávajú samostatne. 

Jeden z nich je spúšťací a počas šírenia poruchy sa k nemu pridávajú ďalšie. Medzi rozhodujúce 

faktory ovplyvňujúce spôsob porušenia patria hrúbka spriahovacieho pásu, veľkosť (tvar) 

betónového kolíka, množstvo výstuže v smere kolmom na spriahovací pás a pevnosť betónu.  

3.1 Spôsob porušenia betónového kolíka 

V prípade tenkých spriahovacích pásov s otvormi vo väčších vzdialenostiach bude iniciátorom 

kolapsu zvyčajne rozštiepenie kolíka. Pri hrubších pásoch nastáva čiastočné drvenie betónového 

kolíka v mieste kontaktu s oceľou, ale kolík sa poruší šmykom. Veľké betónové kolíky sa porušia 

rozdrvením betónu na kontaktnej ploche s oceľovým pásom. 

Pridaním výstuže do kolíka sa pri hrubom páse zväčší jeho šmyková odolnosť, pri tenkom výstuž 

zachytí priečny ťah. V oboch prípadoch, pri veľkom preklze (za predpokladu, že vložka je v 

kolíku umiestnená približne centricky), dochádza k rozdrveniu betónu medzi výstužnou vložkou 

a okrajom otvoru a k deformácii výstužnej vložky. Priečna výstuž v betónových kolíkoch 

prispieva k zvýšeniu odolnosti a najmä deformovateľnosti, ťažnosti spriahnutia. 

Úlohou priečnej výstuže je zachytenie priečneho ťahu v betónovej doske spriahnutých nosníkov. 

Spriahovacie prvky sú koncentrovaným pozdĺžnym zaťažením dosky. Od spriahovacích prvkov 

sa tlakové diagonály priestorovo zakrivujú. Zakrivenie trajektórií spôsobuje zväčšenie priečneho 

ťahu. V oblasti priľahlej ku kontaktnej ploche s betónovým blokom je spád intenzity priečnej 

deformácie smerom od pôsobiska zaťaženia veľmi veľký. Spôsobuje, že v oblasti v priečnom 

smere pôsobí tlak. 

Obdobné pôsobenie nastáva pri radiálnom tlaku na betónový kolík vo zvislej rovine pásu. Vo 

zvislom smere roztlačeniu kolíka bráni oceľový pás a vo vodorovnom zovretie betónu. Preto 

vzniká v priečnom smere v kolíku tlak. Ak pomer priemeru a hrúbky kolíka nie je veľký, celý 

kolík je tlačený. 
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Umiestnenie výstužných vložiek v otvore pásu kvôli zachyteniu priečneho ťahu je preto v prípade 

malých kolíkov nepodstatné a betónový kolík so svojou pôvodnou funkciou takmer neexistuje. Je 

to len betón obklopujúci výstužnú vložku a dá sa hovoriť skôr o spriahnutí pomocou betonárskej 

výstuže ako o spriahnutí betónovým kolíkom. Z dôvodu rozlíšenia spôsobu porušenia betónového 

kolíka boli zavedené pojmy "malý" a "veľký" kolík. Malé kolíky sa spravidla porušia šmykom a 

veľké kolíky rozdrvením (otlačením) betónu. 

 EXPERIMENTÁLNA ANALÝZA SPRIAHNUTIA ŽELEZOBETÓNOVÝCH 4

PRVKOV S GFRP STENOU 

Vláknami vystužené polyméri (FRP) sú predovšetkým závislé od mechanických vlastností 

vlákien a matrice, ich vzájomného podielu a orientácie vlákien vzhľadom k pôsobiacemu 

namáhaniu. Preto pri návrhu kompozitu je nutné zohľadniť spôsob jeho namáhania, či bude 

výlučne ťahaný, tlačený, namáhaný šmykom alebo ohýbaný. 

Možnosti spájania FRP materiálov navzájom alebo s inými materiálmi je často limitujúce pri 

riešení stavebných detailov. Spojenie (spriahnutie) medzi betónovými prvkami a GFRP 

laminátmi je realizovateľné prostredníctvom betónových kolíkov, ktoré vzniknú v perforovaných 

častiach GFRP laminátu. 

Pri skúškach spriahnutia majú GFRP materiály svoje zvláštnosti oproti oceľovým alternatívam. 

Pri pretláčacích skúškach oceľobetónových prvkov spriahovacie prvky sú navarené na tuhé 

oceľové bloky. V prípade FRP materiálov napojenie na tuhý prvok nie je úplne možné. Ďalším 

špecifikom GFRP materiálov je výrazne nižší modul pružnosti oproti oceli. Modul pružnosti pri 

viacsmerne vystužených sklených kompozitoch je na úrovni modulu pružnosti betónu, ale može 

byť aj nižší.  

4.1 Popis experimentálneho programu 

V rámci výskumu venovaného železobetónovým nosníkom so stenou z GFRP kompozitu bola 

vykonaná analýza spriahnutia medzi železobetónovou časťou a GFRP stenou. Spriahnutie bolo 

realizované pomocou betónových kolíkov – perforáciou okrajových častí GFRP steny. 

Experimentálny program bol zameraný na stanovenie odolnosti spriahnutia ŽB prvkov s GFRP 

stenou prostredníctvom betónových kolíkov, popis materiálových vlastností a to betónových, 

oceľových a GFRP materiálov. 

Cieľom experimentálneho programu bolo opísanie správania sa spriahnutia medzi 

železobetónovou časťou a GFRP stenou na vzorkách odpovedajúcim navrhnutým nosníkom (obr. 

č.4).  



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

312 

 

 

 Nosníky s GFRP stenou - armokoš  Obr. č.4:

4.2 Experimentálny program 

Experimentálny program vychádza z predbežných numerických simulácií pôsobenia spriahnutia 

medzi betónovou a FRP stenou, numerických simulácií nosníka ako celku a s rešpektovaním 

spôsobu vystuženia nosníka. 

Experimentálny program pozostáva z troch sérií vzoriek s rôznou osovou vzdialenosťou otvorov 

v FRP doske. V každej sérii boli vyrobené po tri vzorky. Ako spriahovacie prvky sú využité 

betónové kolíky získané perforáciou GFRP steny podobne, ako v prípade oceľových 

spriahovacích pásov. 

Jednotlivé série označené A, B, C, sa líšia vzájomnou osovou vzdialenosťou betónových kolíkov. 

Osová vzdialenosť betónových kolíkov v rámci série "A" je 90 mm, série "B" 60 mm a série "C" 

45 mm. Všetky série mali časti steny, ktoré sú v kontakte s betónom opieskované s využitím 

dvojzložkového lepidla PCI–Rigamuls S30 Boden a kremičitým pieskom. Obrázok č.5 

znázorňuje rozmery skúšobných vzoriek série "B" a spôsob vystuženia.  

           

Fig. 4: Náčrt polovice skúšobných vzoriek série "B" a spôsob vystuženia vzoriek 

Na základe predchádzajúcich analýz bola zvolená hĺbka zapustenia GFRP steny 75 mm do 

betónovej pásnice, priemer betónových kolíkov 30 mm a trieda betónu C 20/25. Vzorky boli 

vystužené v rohoch betonárskou výstužou ϕ 8 mm, priečnou výstužou ϕ 6 mm a príložkami ϕ 6 

mm vo vzájomnej osovej vzdialenosti 70 mm. Vystuženie vzoriek kopírovalo reálne vystuženie 

nosníkov. 
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4.2.1 Materiálové charakteristiky 

Jednotlivé vzorky boli odliate z jednej zámesi. Betónované boli naraz obe betónové časti. Smer 

hutnenia bol zhodný so smerom skúšania. Popri výrobe skúšobných vzoriek boli odobraté vzorky 

pre určenie materiálových charakteristík betónu. Požadovaná trieda betónu bola C 20/25. 

Na vzorkách betonárskej výstuže boli vykonané ťahové skúšky. Priemerné hodnoty medze klzu a 

pevnosti pre ϕ 8 mm (B 500B) boli zistené Re (Rm) = 508 MPa (572 MPa) a pre ϕ 6 mm boli 

zistené Re (Rm) = 518 MPa (592 MPa). 

Pre zistenie ťahovej pevnosti, modulu pružnosti kompozitu boli vytvorené dva typy vzoriek. Prvé 

v tvare kosti a druhé priame vzorky. V prípade skúšobných vzoriek v tvare kosti došlo k 

porušeniu vzoriek vždy v mieste začínajúceho nábehu. V prípade priamych vzoriek zosilnených 

na konci kovovými príložkami došlo k roztrhnutiu vzorky v mieste uchytenia do čeľustí (tenké 

príložky) alebo uvoľneniu čeľustí (preklz medzi zosilňujúcou vrstvou a kompozitom – hrubé 

príložky). Dosiahnuté hodnoty ťahovej sily neodpovedali ťahovej pevnosti kompozitného 

materiálu. Napätie dosiahnuté pri porušení kompozitných vzoriek bolo 410 MPa. Modul 

pružnosti bol EGFRP = 18,6 GPa. Pracovný diagram až do dosiahnutia porušenia bol lineárny. 

Namerané hodnoty modulu pružnosti odpovedajú teoretickému modulu pružnosti laminátu 

vystuženého iba priamymi vláknami. Ovplyvňujúcim faktorom bola šírka vzorky (šírka upínacích 

čeľustí). Na vzorkách s malou šírkou nie je možné zachytiť vplyv vrstiev orientovaných pod 

uhlami +45°, –45°, lebo tieto sú krátke. 

Odtrhové skúšky boli vykonané tak, že na vzorku GFRP steny boli nalepené oceľové terče 

lepidlom PCI–Rigamuls S30 Boden. Priemerná ťahová pevnosť kontaktu spodnej laminovacej 

vrstvy (s vláknami) a lepidla bola 8,7 MPa. Priemerná ťahová pevnosť kontaktu hornej 

laminovacej vrstvy (hladšia) a lepidla bola 12,3 MPa. Pri pokuse o určenie ťahovej pevnosti 

medzi laminovanými vrstvami vždy došlo k porušeniu spojenia na dolnej laminovacej ploche 

kompozitu (nezávisle na pevnosti použitého lepidla). 

4.2.2 Usporiadanie skúšky 

Zaťaženie pôsobilo na celú plochu hornej hrany GFRP steny. Horná hrana GFRP steny bola 

zosilnená časťou jaklu s vnútorným priemerom 10,9 mm, hrúbkou steny 1,5 mm a presahom na 

boky GFRP steny 3 mm. 

Stupňovite rastúce krátkodobé skúšky s odľahčením boli vykonané v mäkkom režime (zaťaženie 

riadené silou). Zaťaženie sa zvyšovalo postupne v prírastkoch až na hodnotu 40 % 

predpokladanej odolnosti spriahnutia. Pri tejto hladine zaťaženia sa začalo s opakovaným 

odľahčovaním a priťažovaním v rozsahu 5 % až 40 % odhadnutej odolnosti (25 cyklov). Potom 

skúška pokračovala nárastom zaťaženia v krokoch až po dosiahnutie medznej odolnosti. Po 

odskúšaní prvej vzorky bola predpokladaná odolnosť ďalších vzoriek zachovaná pri všetkých 

vzorkách série. V každom zaťažovacom kroku bola meraná veľkosť preklzu aj rýchlosť nárastu 

preklzu. Merania sa vykonávali po jednej minúte od dosiahnutia hladiny zaťaženia. V prípade 
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potreby po piatich minútach až do ustálenia preklzu. Preklz sa považoval za ustálený, ak rýchlosť 

jeho nárastu klesla pod 0,01mm/min. Usporiadanie skúšky vzorky C1 je na obrázku č.6.  

           

 Pohľad na usporiadanie skúšky vzorky C1   Obr. č.5:

4.3 Výsledky experimentálnych meraní 

Yan [12] vo svojej práci uvádza, že ak vodorovný posun medzi doskou a stenou je menší ako 50 

% preklzu medzi nimi pri rovnakej úrovni zaťaženia, je možné tento vplyv zanedbať. Namerané 

vodorovné deformácie boli nižšie ako 50 % veľkosti preklzu. Maximálne predstavovali 31 % 

veľkosti preklzu. 

V prípade série vzoriek A pri vzorke A3 došlo k zníženiu hornej aj dolnej hranice opakovaného 

zaťažovania a odľahčovania z dôvodu nepochopiteľného rozdielu v odolnosti vzoriek A1 a A2. 

Rozdiel medzi vzorkou A2 a ostanými vzorkami bol odhalený až neskôr po rozpílení betónového 

bloku. Pri betonáži bola nedopatrením technikov otočená lamela dolnou hranou hore. Okrajová 

časť betónového kolíka bola 10 mm vzdialená od povrchu betónového bloku. 

Vzorky po zohľadnení pevnosti v tlaku betónu v rámci sérií dosahujú porovnateľné odolnosti. V 

rámci série A percentuálny podiel medzi vzorkou A1/A3 bol 9,7 %, v rámci série B v porovnaní 

so vzorkou B2 bol percentuálny podiel maximálne 1,8 %, v rámci série C v porovnaní so vzorkou 

C1 bol percentuálny podiel maximálne 3,7 %. 

Namerané veľkosti preklzov v závislosti na sile sú uvedené na obrázkoch č.7, č.8 a č.9. V týchto 

obrázkoch sú znázornené priemerné preklzy v jednotlivých meracích bodoch po výške. 

Na všetkých vzorkách došlo k nerovnomernému porušeniu povrchovej úpravy GFRP steny. 

Rozdielne sa táto vrstva porušila na spodnej a hornej strane laminácie. 

Z výsledkov experimentu vyplýva, že spôsobom porušenia vzoriek bolo porušenie betónového 

bloku v "krútení" v kombinácii so šmykovým porušením betónových kolíkov. Nezvyčajný 

spôsob porušenia bol najpravdepodobnejšie spôsobený inou polohou príložiek v päte betónového 

bloku a pôsobením zaťaženia na celú plochu GFRP steny. Usporiadanie príložiek odpovedá 

napojeniu pásnic nosníka na betónové zvislice.  
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 Preklz medzi betónom a GFRP stenou – vzorky série A Obr. č.6:

           

 Preklz medzi betónom a GFRP stenou – vzorky série B   Obr. č.7:

           

 Preklz medzi betónom a GFRP stenou – vzorky série C   Obr. č.8:



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

316 

 

 ZÁVER 5

Vláknami vystužené polyméri (FRP) sú predovšetkým závislé od mechanických vlastností 

vlákien a matrice, ich vzájomného podielu a orientácie vlákien vzhľadom k pôsobiacemu 

namáhaniu. Preto pri návrhu kompozitu je nutné zohľadniť spôsob jeho namáhania, či bude 

výlučne ťahaný, tlačený, namáhaný šmykom alebo ohybom. Vhodným návrhom (správnym 

usporiadaním vrstiev a orientáciou vlákien) sa možeme vyhnúť mnohým problémom pri aplikácii 

a výrazne zjednodušiť výpočtový model. 

Možnosti spájania FRP materiálov navzájom alebo s inými materiálmi je často limitujúce pri 

riešení stavebných detailov. Spojenie (spriahnutie) medzi betónovými prvkami a GFRP 

laminátmi je realizovateľné prostredníctvom betónových kolíkov, ktoré vzniknú v perforovaných 

častiach GFRP laminátu. Tento spôsob spriahnutia je efektívny a dosahované odolnosti su 

porovnateľné s oceľovými perforovanými pásmi pri spôsoboch porušenia betónoveho bloku a pri 

porušení betónovych kolíkov. V prípade porušenia FRP kompozitov je nutný ďalší 

experimentálny výskum v tejto oblasti. Mal by zohľadňovať oslabenie okrajových častí 

perforáciami (nekonečné vlákna sa stanú krátkymi), koncentrácie napätí v blízkosti otvorov. 

Množstvo priečnej výstuže, je jedným z rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich spôsob porušenia 

a tým aj odolnosť spriahnutia. Žiadaným spôsobom porušenia spriahnutia je porušenie kolíkov a 

nie porušenie betónoveho bloku. 

Umiestnenie výstužných vložiek v otvore pásu kvôli zachyteniu priečneho ťahu je v prípade 

malých kolíkov nepodstatné a betónový kolík so svojou pôvodnou funkciou takmer neexistuje. Je 

to len betón obklopujúci výstužnú vložku a dá sa hovoriť skôr o spriahnutí pomocou betonárskej 

výstuže ako o spriahnutí betónovým kolíkom. Ak z konštrukčného hľadiska, alebo iného dôvodu 

nemožeme zabezpečiť dostatočné množstvo priečnej výstuže v betónovej časti je vhodné osadiť 

výstuž aj do malých kolíkov. Pôsobenie spriahnutia pomocou betonárskej výstuže bude 

účinnejšie ako spriahnutie pomocou betónových kolíkov za predpokladu, že priemer kolíka je 

rádovo väčší ako priemer výstužnej vložky. 
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Abstract 

This article deals with several types of sandstones which were selected from function quarries in 

Czech Republic. Scope of several measurement performed on sandstones are presented in this 

article. Basic physical properties, compressive strengths, bending strengths, hygric transport 

abilities (liquid water transport and water vapour transport) and thermal characteristics were 

determined and compared. 

Klíčová slova: pískovec, mechanické vlastnosti, vlhkostní vlastnosti, tepelné vlastnosti, póry 

 ÚVOD 1

Pískovec je tradiční přírodní stavební materiál, který nalézá své uplatnění i v dnešní době. Každý 

pískovec je jedinečný svou strukturou i texturou, a proto i jejich vlastnosti jsou odlišné. V dnešní 

době se již přírodní kámen nevyužívá jako nosný prvek, ale své využití má především v oblasti 

restaurátorství nebo nachází uplatnění v podobě obkladových prvků. Z těchto důvodů je důležité 

znát jejich charakteristiky, aby mohl být vybrán nejvhodnější druh pískovce. V tomto článku jsou 

popsány metody měření osmi nejčastěji používaných pískovců na území České republiky a 

prezentovány základní fyzikální vlastnosti, charakteristiky porézní struktury, transport vodní páry 

a kapalné vody, tepelné vlastnosti. 

 STUDOVANÉ MATERIÁLY 2

Zkoumanými stavebními materiály jsou pískovce, které jsou těženy na území České republiky 

(tabulka 1) [1]. Pískovec je sedimentární hornina, jehož základní struktura je tvořena pískovými 

zrny různých frakcí a tmelem. Pískovce lze rozdělovat dle velikosti zrn na jemnozrnné, 

středozrnné a hrubozrnné. Tmel je druhotně vyloučená substance, má funkci spojující a 

rozeznáváme různé druhy: jílovitý, křemičitý, slinitý, vápnitý či železitý tmel. Klasifikace 

pískovců je velice komplikovaná a především nejednotná. Jednou z používaných pomůcek při 

určování názvosloví pískovců je trojúhelníkový diagram (obrázek 1 [2].), ve kterém označuje 

písmeno J – jíl, slídy a silt; K+S – křemen a zrna stabilních hornin a Ž+N – živec a úlomky 

nestabilních hornin [2]. Výsledné vlastnosti pískovce závisí především na druhu tmele. 

Nejodolnější pískovce jsou tvořeny křemičitým tmelem (oxid křemíku). Méně kvalitní a trvanlivé 
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pískovce mají kalciový tmel nebo tmel z různých oxidů železa [3]. Podrobná charakteristika 

zkoumaných pískovců je zobrazena v tabulce 1. 

 Charakteristiky zkoumaných pískovců Tabulka č.1:

Označení Typ pískovce Zrnitost Přívlastek Textura Barva 

S1 Božanovský 
Hrubozrnný 

(2 – 0,5 mm) 
Arkózovitý - Bělošedá 

S2 Bzovský 
Jemnozrnný 

(0,25 – 0,05 mm) 
- - 

Šedomodrá, 

okraje 

okrové 

S3 
Hořický  

(Podhornoújezdský) 

Jemnozrnný 

(0,25 – 0,05 mm) 
Monomiktní 

Masivní 

(všesměrné 

zrnitá) 

Bělošedá až 

šedožlutá 

S4 Královédvorský 
Jemnozrnný 

(0,25 – 0,05 mm) 
Monomikní Masivní 

Šedobílá až 

žlutavá 

S5 Zámělský 
Středně zrnitý 

(3,3 – 1,0 mm) 
- 

Plošně 

paraelní  

(břidličná) 

Světle 

zelená, 

žlutozelená 

S6 Těšínský 
Jemnozrnný 

(0,25 – 0,05 mm) 
- - 

Zelenošedá 

až 

šedozelená 

S7 Úpický 
Střednozrnný 

(0,5 – 0,25 mm) 
Arkózovitý - Rudohnědá 

S8 Mšenský 
Jemnozrnný 

(0,25 – 0,05 mm) 
Monomiktní 

Masivní 

(všesměrně 

zrnitá) 

Šedobílá 
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 Klasifikační trojúhelníkový diagram pískovců Obr. č.1:

 

 EXPERIMENTÁLNÍ METODY A MĚŘENÍ 3

3.1 Základní fyzikální vlastnosti 

Mezi naměřené základní fyzikální parametry patří objemová hmotnost ρ [kg m
-3

], hustota matrice 

ρmat [kg m
-3

] a otevřená pórovitost ψ0 [%]. Všechny tyto charakteristiky byly měřeny pomocí 

gravimetrické metody a vakuové nasákavosti na vzorcích o rozměrech 50 x 50 x 50 mm. Vzorky 

byly nejdříve vloženy do sušárny, ve které byla nastavena teplota na 105 ̊C, aby se odstranila 

fyzikálně vázaná voda a získala hmotnost vysušeného materiálu. Následně se vzorky umístily do 

exsikátoru minimálně na 24 hodin a pomocí vakuové pumpy, se plně nasytily vodou, a poté 

zvážil plně nasycený stav. [4] 

V tabulce 2 jsou zobrazeny výsledné hodnoty základních fyzikálních vlastností studovaných 

pískovců. Z dosažených výsledků je patrné, že hodnota hustoty matrice ρmat u všech pískovců 

vychází podobně. Oproti tomu vykazují hodnoty otevřené pórovitosti ψ0 značné rozdíly. Bzovský 

pískovec S2 má otevřenou pórovitost 22krát menší než mšenský pískovec S8. Podobně jako 

hodnoty otevřené pórovitosti jsou i hodnoty objemové hmotnosti velice rozdílné. Nejnižších 

hodnot objemové hmotnosti vykazuje bzovský pískovec S8, naopak nejvyšších hodnot vykazuje 

mšenský pískovec S2 (o 30 %). 

 Základní fyzikální vlastnosti studovaných pískovců pomocí gravimetrické metody Tabulka č.2:

Materiál 
Vakuová nasákavost 

ρ [kg m
-3

] ρmat [kg m
-3

] ψ0 [%] 

S1 2183 2613 16,4 

S2 2651 2686 1,3 
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S3 1994 2610 23,6 

S4 2224 2614 14,9 

S5 2047 2634 22,3 

S6 2499 2622 4,7 

S7 2434 2621 7,1 

S8 1868 2618 28,6 

 

Hustota pevné matrice byla pro porovnání určena i pomocí héliového pyknometru. Princip této 

metody je založen na schopnosti atomu hélia zaplnit i velmi malé póry, které se ve zkoumaném 

materiálu vyskytují. Vysušený vzorek je vložen do komory o známém objemu. Hélium se 

následně vpouští do zkoumané i referenční komory a zaznamenává se vznikající tlak. Z těchto 

naměřených hodnot lze dopočítat potřebnou hustotu matrice. Výsledné hodnoty z héliového 

pyknometru jsou zobrazeny v tabulce 3. Konečné hodnoty pomocí této metody vykazují stejný 

trend jako hodnoty, které byly naměřeny pomocí vakuové nasákavosti. Mšenský pískovec S2 má 

otevřenou pórovitost 23krát menší než bzovský pískovci S8. Pískovec S8 má objemovou 

hmotnost menší o 32 % než pískovci S2. 

 Základní fyzikální vlastnosti pomocí héliového pyknometru Tabulka č.3:

Materiál 
Héliový pyknometr 

ρ [kg m
-3

] ρmat [kg m
-3

] ψ0 [%] 

S1 2192 2680 18,2 

S2 2654 2691 1,4 

S3 1962 2665 26,4 

S4 2202 2654 17,0 

S5 2029 2863 29,1 

S6 2471 2642 6,5 

S7 2413 2652 9,0 

S8 1798 2656 32,3 
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3.2 Charakterizace porézního systému 

Kumulativní křivka velikosti pórů (obrázek 2) byla určena pomocí rtuťové porozimetrie na 

přístroji „Pascal 140 + 440“. Tato metoda využívá podobný princip jako klasická pyknometrie 

nebo výše popsaná héliová pyknometrie. Principem je vtlačování rtuti do zkoumaného matriálu. 

Tato metoda využívá vysokého povrchového napětí samotné rtuti, a tak většinu anorganických a 

organických látek nesmáčí. Kvůli této vlastnosti je důležité na ni působit tlakem. Z grafu 

(obrázek 2) lze vyčíst relativní četnost jednotlivých průměrů pórů v každém zkoumaném 

pískovci.  

 

 Kumulativní křivka zkoumaných pískovců Obr. č.2:

 

3.3 Mechanické vlastnosti 

Mechanické vlastnosti pískovců byly zkoušeny dle příslušných norem. Ke stanovení pevnosti 

v prostém tlaku [5] byl použit přístroj EU 40 a vzorky o rozměrech 50 x 50 x 50 mm. Na tělesa se 

vyvíjela konstantní síla, a to až do porušení. Pevnost v tahu za ohybu [6] byla měřena na přístroji 

MTS 100 a na vzorcích o rozměrech 200 x 40 x 40 mm. Zatěžovací schéma pevnosti v tahu za 

ohybu bylo čtyřbodové. Podpory byly ve vzdálenosti 150 mm a zatěžovací válce byly od sebe ve 

vzdálenosti 40 mm [4]. 

Výsledné mechanické vlastnosti pískovců jsou znázorněny v tabulce 4. Je z ní patrné, že pískovec 

S2 (bzovský) vykazuje nejvyšší pevnostní charakteristiky. Naměřené hodnoty mechanických 

vlastností pískovců odpovídají charakteristice pórového systému (tabulka 2 a 3, obrázek 2). 

Pískovec s označením S8 (mšenský) vykazuje 12krát nižší pevnost v tlaku a 17krát nižší pevnost 

v tahu za ohybu než pískovec S2.  
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 Mechanické vlastnosti zkoumaných materiálů Tabulka č.4:

Materiál Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost za ohybu [MPa] 

S1 22,6 3,1 

S2 103,8 21,6 

S3 14,6 3,3 

S4 35,5 5,9 

S5 15,4 3,6 

S6 65,7 11,7 

S7 38,9 5,8 

S8 8,7 1,3 

 

3.4 Vlhkostní vlastnosti 

Transport vodní páry byl měřen pomocí tzv. cup metody. Vzorek o rozměrech 100 x 100 x 25 

mm byl po stranách zaizolován epoxidem a po umístění do misky utěsněn technickou plastelínou. 

Dna dně misky se nacházel silikagel (dry cup metoda) nebo voda (wet cup metoda), aby 

docházelo pouze k jednosměrnému transportu vodní páry. Takto připravený vzorek byl následně 

vložen do klimatické komory, ve které byla vytvořena stálá relativní vlhkost vzduchu a teplota. 

Misky byly v pravidelných intervalech váženy a zaznamenány příslušné hmotností přírůstky (dry 

cup) nebo úbytky (wet cup).  Z těchto hodnot se dopočítaly příslušné parametry, které jsou 

znázorněny v tabulce 5 [4]. 

Nejnižších hodnot součinitele difúze pro vodní páry D [m
2
 s

-1
] u dry cupu (tabulka 5) dosáhl 

vzorek S2 (bzovský pískovec) a u wet cupu (tabulka 6) pískovec S6 (těšínský pískovec). Hodnota 

faktoru difúzního odporu μ [-] při dry cup metodě (tabulka 5) u mšenského pískovce S8 byla 

skoro 9krát nižší než u bzovského pískovce S2. Hodnota faktoru difúzního odporu μ [-] se při wet 

cup (tabulka 6) metodě u pískovce S8 oproti materiálu S6 snížila 48krát. 

 Transport vodní páry studovaných pískovců Tabulka č.5:

Materiál 
Dry - cup Wet - cup 

D [m
2 
s

-1
] µ [-] D [m

2 
s

-1
] µ [-] 

S1 9,52 E-07 24,3 4,78 E-06 4,8 
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S2 2,07 E-07 114,9 2,65 E-07 86,8 

S3 1,35 E-06 17,1 9,07 E-07 2,6 

S4 7,21 E-07 32,0 3,61 E-07 6,4 

S5 1,16 E-06 19,9 6,04 E-06 3,8 

S6 2,23 E-07 107,8 2,55 E-07 91,6 

S7 2,99 E-07 76,9 2,07 E-06 11,3 

S8 1,82 E-06 12,7 1,18 E-05 1,9 

Pomocí absorpčního experimentu byly určeny parametry charakterizující transport kapalné vody 

[7]. Vzorek tvaru krychle o hraně 50 mm byl zaizolován epoxidem, aby byl zajištěn jednosměrný 

transport. Takto připravený materiál se nejdříve vysušil v sušárně do ustálené hmotnosti. 

Následně byl vzorek zavěšen na digitální váhu pomocí ocelové konstrukce a ponořen do vody do 

hloubky cca 3 mm. Elektronické váhy, které jsou spojeny s počítačem, zaznamenávaly 

hmotnostní přírůstky, ze kterých byl dopočítán absorpční koeficient pro kapalnou vodu A [kg m
-

2
s

-1/2
] a součinitel vlhkostní vodivosti κ [m

2
 s 

-1
] (tabulka 6) [4]. 

Konečné parametry pro transport kapalné vlhkosti jsou zobrazeny v tabulce 6 Lze konstatovat, že 

nejmenší schopnost transportovat kapalnou vodu – nejnižší součinitel vlhkostní vodivosti měl 

materiál označen jako S2 (bzovský pískovec). Naproti mšenský pískovec S8 vykazuje nejvyšších 

hodnot součinitele vlhkostní vodivosti i absorpčního koeficientu pro kapalnou vodu. Výsledné 

hodnoty transportu kapalné vlhkosti studovaných pískovců korespondují s charakteristikou 

pórového systému.  

 Transport kapalné vody studovaných pískovců Tabulka č.6:

Materiál A [kg m
-2

 s
-1/2

] κ [m
2
 s

-1
] 

S1 0,0887 3,55 E-07 

S2 0,0010 5,61 E-11 

S3 0,0646 7,70 E-08 

S4 0,1250 7,17 E-07 

S5 0,1815 5,65 E-07 

S6 0,0042 9,48 E-09 
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S7 0,0278 1,12 E-07 

S8 0,6307 3,96 E-06 

 

3.5 Tepelné vlastnosti 

Součinitel tepelné vodivosti λ [W m
-1

K
-1

] a měrná tepelná kapacita c [J kg
-1

K
-1

] byly určeny 

nestacionární metodou pomocí přístroje ISOMET 2104 – Applied Precision [8]. Vlhkost u 

materiálů ovlivňuje jeho tepelné vlastnosti, proto byly tyto charakteristiky určeny v závislosti na 

vlhkosti (tabulka 7 a 8). Z dosažených grafů lze dojít k závěru, že nejlepší tepelné izolační 

vlastnosti ze všech studovaných materiálů má mšenský S8.  

 Tepelné charakteristiky pískovců ve vysušeném stavu Tabulka č.7:

Materiál 

Vysušený stav 

Součinitel tepelné 

vodivosti [W m
-1

K
-1

] 

Měrná tepelná kapacita 

[J kg
-1

K
-1

] 

S1 2,348 673 

S2 3,292 650 

S3 2,575 712 

S4 3,227 760 

S5 2,255 674 

S6 2,535 646 

S7 3,665 646 

S8 1,230 801 

 

 Tepelné vlastnosti pískovců v nasyceném stavu Tabulka č.8:

Materiál 

Nasycený stav 

Objemová vlhkost 

[% m
3
 m

-3
] 

Součinitel tepelné 

vodivosti [W m
-1

K
-1

] 

Měrná tepelná 

kapacita [J kg
-1

K
-1

] 

S1 11,09 4,540 875 
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S2 1,01 3,603 666 

S3 16,89 3,763 1038 

S4 10,64 5,680 951 

S5 17,33 4,167 1000 

S6 6,20 4,043 747 

S7 6,04 6,388 750 

S8 25,21 2,648 1298 

 ZÁVĚR 4

Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit vlastnosti a porovnat vybrané české pískovce.  Bzovský (S2) a 

těšínský pískovec (S6) vykazují nejnižší otevřenou pórovitost ze všech zkoumaných pískovců (do 

5 %). Naopak největší pórovitost mají pískovce mšenský, hořický a zámělský (více než 20 %). 

Těmto prezentovaným základním fyzikálním vlastnostem odpovídají i výsledky ostatních 

zkoumaných parametrů. Zkoumaným materiálem, který vykazuje nejvyšších hodnot pevnostních 

charakteristik, je bzovský pískovec a nejnižších pevnostní vykazuje materiál S8. Nejvíce 

propouští vodní páru i kapalnou vodu materiály S2 a S6, což opět koresponduje s naměřenými 

základními fyzikálními parametry. Nejlepší tepelně izolační vlastnosti mezi pískovci má mšenský 

pískovec (S8). Z těchto prezentovaných výsledných parametrů, lze přispět k vhodnějšímu výběru 

pískovce dle potřebné funkčnosti či umístění v konstrukci.  
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Abstract 

Almost all types of building structures in our environment are affected by rising wetness. 

Especially in old historical buildings this could produce huge problem in the statics. One of the 

most efficient and suitable solutions of this problem is to create waterproofing injection screen in 

the base of the structure. This screen is realized by gels, that are injected into the lines of 

boreholes and subsequently penetrates the building material thus create the screen that stops 

water from rising above it further into the structure. To examine functionality of the injection gels 

and their ability to create injection screen in various types of building materials also various types 

of mason mortar must be tested, because of their ability to transmit the injection gel in its 

structure. 

Klíčová slova: injektážní gelová clona, sanace zdiva, zdící malta, cihla plná pálená, pórobeton, 

pískovec 

 ÚVOD 1

Na mnoho budov, hlavně historicky významných, jenž jsou postiženy vlivem vzlínající kapilární 

vlhkosti, zejména v nižších částech a sklepech nemohou být aplikovány klasické mechanické 

metody sanace, z důvodu vysokého mechanického zásahu do struktury a zároveň statiky budovy. 

Zásah v takovém měřítku by mohl nezvratně poškodit významné historické památky.  

Metoda aplikace hydroizolačních infuzních clon je v tomto případě ideálním řešením. Jediným 

zásahem do struktury budovy je vytvoření horizontální linie vrtů v místě, kde je požadováno 

vytvoření clony, a tedy zamezení vzlínání vlhkosti. 

V rámci volby nejvhodnějšího postupu sanace musí být vybrán vhodný infuzní gel, u kterého 

dochází k maximální penetraci při vlhkosti daného materiálu. 
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1.1 Aplikace infuzních gelů in-situ 

Praktické zkoušky infuzní clony byly prováděny jednak na reálných strukturách, kdy byl gel 

aplikován stejně tak, jak k tomu dochází v běžné praxi.  

Pro stanovení vlhkosti byl ve všech případech používán odporový vlhkoměr s ocelovými hroty.  

1.2 Budova v areálu FAST Brno 

Za účelem testování infuzních clon in-situ k vyhledání vhodných staveb pro praktické zkoušky. 

Jakmile byla zvolena vhodná reálná konstrukce pro ověření funkčnosti gelové infuzní clony, tak 

jako první krok byla stanovena vlhkost v oblasti zdiva nad zamýšlenou úrovní vrtů pro infuzní 

clonu. Aplikace in-situ byla provedena v souladu s metodikou aplikací injektážních gelů v praxi. 

To znamená, že jako první krok došlo k vytvoření horizontální linie vrtů o průměru 20 mm 

v rozestupech 100 mm do hloubky cca 310 mm. Přitom celková tloušťka sanované konstrukce 

činí 360 mm. Aplikační vrty se vždy provádí tak, aby sahaly 50 mm od opačné strany 

konstrukce.
1 

 

 

 Příprava injektážních vrtů v reálné stavební struktuře Obr. č.1:

Jakmile byly dané vrty připraveny, bylo provedeno jejich vyfoukání a vyčištění stlačeným 

suchým vzduchem, aby infuzní gel lépe penetroval póry testovaného zdiva. 

V dalším kroku došlo k injektování připravených vrtů hydroizolačním gelem, který byl plněn 

postupně od nejhlubší části horizontálního vrtu dopředu, až byl jeho objem zcela zaplněn 

injektážní hmotou. Relativní vlhkost okolního prostředí v místech provádění injektáže činila 45,5 

% a teplota prostředí byla 17,8 °C.
2
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 Vrty injektované hydroizolačním gelem Obr. č.2:

Následně byly vrty ponechány ve stejných podmínkách po dobu třiceti dnů a posléze byla opět 

stanovena hodnota vlhkosti v místech nad infuzní clonou. Stanovení vlhkosti bylo provedeno za 

pomocí odporového vlhkoměru. 

 

 Měření vlhkosti zdiva nad infuzní clonou Obr. č.3:

1.3 Vyhodnocení testování in-situ 

Měření vlhkosti zdiva bylo provedeno před zahájením aplikace a po uplynutí třiceti dnů po 

aplikaci gelu, vždy ve třech stejných bodech nad úrovní infuzní clony, a to jak v cihelném zdivu, 

tak ve zdící maltě. Dohromady tedy byla stanovována vlhkost v šesti pevných bodech. 
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Z porovnání výsledků byla stanovena účinnost daného hydroizolačního materiálu. Výsledky jsou 

uvedeny v tabulce číslo 1.
3 

 Výsledky měření vlhkosti zdiva před a po aplikaci infuzní clony Tabulka č.1:

  

Vlhkost [%] 

Cihla 
Cihla - průměr 

Zdící 

malta 
Zdící malta - průměr 

Před aplikací 

infuzní clony 

11,5 

11,2 

7,5 

7,8 10,2 8,3 

11,8 7,7 

Po třiceti 

dnech  

od aplikace  

infuzní clony 

5,6 

5,0 

2,5 

2,4 4,4 2,7 

5,0 2,1 

 
Spotřeba injektážního gelu na jeden vrt se pohybovala v rozmezí 320 – 370 ml, a to ve všech 

vrtech. Z toho vyplývá, že došlo k rovnoměrnému vyplnění vrtů injektážním materiálem. 

 ZÁVĚR 2

Z výsledků stanovení vlhkosti testování in-situ zdiva zkušebních staveb z pálených cihel a zdící 

malty jasně vyplývá zásadní vliv vytvoření gelové infuzní clony v konstrukci na snížení hodnoty 

vlhkosti materiálu nad úrovní vrtů gelové infuzní clony, kdy došlo k zásadnímu snížení vlhkosti 

během prvních třiceti dnů od aplikace hydroizolačního gelu, a to při odstranění omítek u cihel o 

v průměru 85 %, u zdící malty o v průměru 78 % a v případech měření bez odstranění omítek 

přímo na stávajícím omítkovém souvrství v průměru 64%, vzhledem k tomu, že přítomnost 

omítek zpomaluje vysoušení zdiva. 
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Abstract 

In this study, fly ash from coal power plant Opatovice was milled for different time periods to 

investigate which of its properties depends on the particle size. Pozzolanic activity of the powder 

materials was determined using Frattini and modified Chapelle test. The chemical composition, 

physical properties and particle size distribution were measured using XRF, automatic helium 

pycnometer, standard Blaine method, laser diffraction analyser and SEM. The results obtained for 

milled fly ashes were compared with raw fly ash data. Above all, the pozzolanic activity was 

found to be greatly dependent of the particle size distribution of the researched fly ash.  

Klíčová slova: pucolánová aktivita, elektrárenský popílek, test Frattini, modifikovaný Chapelle 

test  

 ÚVOD 1

Česká technická norma ČSN EN 197-1 [1] charakterizuje pucolánově aktivní materiály jako látky 

křemičité nebo křemičito-hlinité, které mají samy o sobě malé nebo žádné pojivé vlastnosti, ale v 

jemně pomleté formě a v přítomnosti vody chemicky reagují s hydroxidem vápenatým při běžné 

teplotě za vzniku takových sloučenin, které již pojivými vlastnostmi disponují. Pucolánová 

aktivita závisí na obsahu amorfních křemičitanů a reaktivních forem hlinitanů a 

hlinitokřemičitanů a rovněž na velikosti jejich částic. Je známo, že některé materiály vykazují 

pucolánové vlastnosti, pouze pokud velikost jejich částic je menší než 45 µm [2]. 

Pucolánová reakce je relativně pomalá, spotřebovává hydroxid vápenatý vzniklý hydratací 

cementu či vápna a redukuje póry a velikost zrna tvořícího se cementového kamene. Distribuce 

pórů v cementovém kompozitu je pozměněna díky vzniku dodatečných C-S-H 

rentgenoamorfních hydratovaných fází, které vyplňují velké kapilární póry, čímž zlepšují pevnost 

a snižují permeabilitu systému. Kromě toho je velikost zrna cementové matrice vylepšena díky 

snížení obsahu a velikosti krystalů portlanditu, což vede k vývoji kompaktní matrice 

cementového kompozitu a ke zmenšení tranzitní zóny mezi matricí a plnivem [3]. 
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Pucolánové vlastnosti vykazuje jak řada přírodních, tak nemalé množství technogenních 

materiálů. Právě mezi technogenní pucolány se řadí i popílky, jejichž vlastnosti závisí zejména na 

technologii spalování [4]. Pucolánové vlastnosti tohoto materiálu objevil Davis a jeho 

spolupracovníci v roce 1937. Popílky bohaté na SiO2 jsou složeny z kulovitých částic skloviny, 

které jsou zčásti duté a uvnitř obsahují drobnější kulová zrna (viz Obr. 3) [5]. Mnoho popílků 

obsahuje hrubší částice a pro jejich využití ve stavebnictví je nutné je upravit mletím. Jinou 

variantou může být separace popílků pomocí prosévací metody [6]. Bylo zjištěno, že zmenšení 

velikosti částic popílku použitého do cementových kompozitů mělo za důsledek vzrůst pevnosti 

v tlaku a snížení celkové pórovitosti a kapilárních pórů [4, 7]. 

V literatuře lze nalézt mnoho způsobů hodnocení pucolánové aktivity. Mezi klasické chemické 

analytické metody patří testy podle Frattiniho a Chapelleho. Tyto metody jsou založeny na 

měření koncentrace hydroxidu vápenatého ve směsích testovaného pucolánu s cementem, či 

s oxidem vápenatým [8, 9].  

Cílem tohoto příspěvku je zjistit závislost pucolánové aktivity popílku ze spalování uhlí na jeho 

fyzikálních vlastnostech. Byl zkoumán účinek mletí na charakteristiky popílku a bylo rovněž 

provedeno srovnání s popílkem nemletým. Pro tento účel bylo provedeno měření základních 

materiálových vlastností popílku, jeho chemická analýza a pro hodnocení pucolánové aktivity byl 

použit Frattini test a modifikovaný Chapelle test.  

 MATERIÁLY A EXPERIMENTÁLNÍ METODY 2

2.1 Studované materiály 

Byly zjišťovány vlastnosti popílku ze spalovny uhlí Opatovice, konkrétně čtyři vzorky téhož 

popílku upravené mletím v kulovém mlýnu typu Los Angeles. Studovaný popílek je produktem 

klasického vysokoteplotního spalování uhlí ze Severočeské hnědouhelné pánve v granulačním 

topeništi. Vzorky byly postupně mlety po dobu 15, 30, 60 a 180 minut. Pro porovnání byl rovněž 

zkoumán nemletý vzorek popílku. Chemická analýza byla provedena pomocí metody XRF (X-

Ray Fluorescence) přístrojem X´Pert PRO (PANalytical). 

2.2 Základní vlastnosti 

Pro charakterizaci surového a mletého popílku byly zjišťovány jeho základní materiálové 

vlastnosti. Hustota matrice ρmat [kg/m
3
] byla měřena heliovým pyknometru Pycnomatic ATC 

(Thermo Scientific) [10]. Pro určení měrného povrchu byla použita standardní metoda dle Blaina 

[11]. Distribuce velikosti částic byla analyzována pomocí přístroje Analysette 22 Micro Tec plus 

(Fritsch), který pracuje na principu laserové difrakce [12]. Získané výsledky byly porovnány s 

velikostí částic Portlandského cementu CEM I 42,5 R. Mikroskopické studie byly provedeny za 

použití SEM (scaning electron microscope). Data SEM byla získána pomocí urychlovacího 

napětí 15 kV a X 1000 AFM systémem LYRA3 GM (TESCAN). 
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2.3 Pucolánová aktivita 

Stanovení pucolánové aktivity bylo provedeno testem Frattini a modifikovaným testem dle 

Chapelleho. Frattini test je specifikován v české technické normě ČSN EN 196-5 [13]. Do 

polyethylenové láhve se 100 ml destilované vody neobsahující CO2 bylo naváženo 20 g směsi 

Portlandského cementu CEM I 42,5 R a testovaných popílků. Poměr cement/popílek byl 60/40. 

Láhev byla poté vložena do termostatu, kde byla udržována teplota 40 °C. Po 8 dnech byl obsah 

láhve zfiltrován přes Büchnerovu nálevku. Ve filtrátu byla stanovena koncentrace hydroxidových 

iontů titrací roztokem HCl na indikátor bromfenolovou modř a následně po úpravě pH nad 12,5 

pomocí NaOH byla stanovena koncentrace oxidu vápenatého titrací roztokem EDTA na indikátor 

Murexid. Pucolánová aktivita byla posouzena vynesením získaných koncentrací hydroxidových a 

vápenatých iontů do grafu, který zobrazuje koncentraci nasyceného roztoku oxidu vápenatého 

jako funkci koncentrace hydroxidových iontů při 40 °C. Vzorek vyhoví zkoušce pucolánové 

aktivity, jestliže vynesený bod leží pod křivkou nasycenosti. Modifikovaný Chapelleho test byl 

proveden dle francouzské normy NF P 18-513:2009 [14]. Princip metody je založen na reakci 

testovaného práškového materiálu s 2 g CaO ve 250 ml vody při 80 °C za 20 hodin. Množství 

zbývajícího CaO je analyzováno opět titračně roztokem HCl. Výsledek je vyjádřen v mg 

Ca(OH)2 zreagovaného s 1 g zkoumané látky a dává přímou informaci o pucolánové aktivitě 

testovaného materiálu [15]. 

 VÝSLEDKY A DISKUSE 3

V tabulce č. 1 jsou uvedeny výsledky měření základních materiálových vlastností surového 

popílku a popílků s různou dobou mletí a výsledky určení pucolánové aktivity pomocí Frattini 

testu a modifikovaného Chapelle testu. 

 Porovnání fyzikálních vlastností a pucolánové aktivity popílku Tabulka č.1:

Doba mletí 

[min] 

Hustota matrice 

[kg/m
3
] 

Měrný povrch dle 

Blaina  

[m
2
/kg] 

Pucolánová 

aktivita Chapelle  

[mg Ca(OH)2/g] 

Pucolánová 

aktivita Frattini 

0 2 057 402 768 Ano 

15 2 460 642 887 Ano 

30  2 557 661 954 Ano 

60  2 632 698 996 Ano 

180  2 760 833 2187 Ano 

 

Z výsledků je zřejmé, že se vzrůstající jemností částic stoupá hustota matrice i měrný povrch. Dle 

Chapelleho testu by měl pucolánově aktivní materiál absorbovat nejméně 650 mg/g Ca(OH)2 

[16]. Je tedy zřejmé, že všechny popílky měřené pomocí metody Chapelle vykazují pucolánovou 

aktivitu, přičemž množství Ca(OH)2 zreagovaného s testovaným materiálem vzrůstá s jemností 

zrna daného popílku. Významně nejvyšší hodnota byla získána pro popílek mletý 180 minut. 

Hodnoty pucolánové aktivity testované metodou Frattini jsou prezentovány na obrázku č. 1. Jak 
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lze vidět, všechny zkoumané směsi vykazují pucolánovou aktivitu, jelikož všechny leží pod 

izotermou nasycenosti oxidu vápenatého. 

 

 Výsledky zkoušky pucolánové aktivity testem Frattini po 8 dnech Obr. č.1:

Hodnoty objemového zastoupení částic 10, 50 a 90% korespondující s distribucí velikosti částic 

jsou uvedeny v tabulce č. 2. Obrázek č. 2 ukazuje křivky distribuce velikosti částic studovaných 

popílků v porovnání s Portlandským cementem CEM I 42,5 R. 
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 Distribuční křivky velikosti částic Obr. č.2:

 Výsledky granulometrické analýzy popílku Tabulka č.2:

Doba mletí 

[min] 

Velikost [µm] 

d10 

Velikost [µm] 

d50 

Velikost [µm] 

d90 

0 7.3 33.1 104.3 

15 4.2 20.5 59.0 

30  2.6 14.9 45.9 

60  2.0 11.2 35.3 

180  0.9 5.4 21.6 

 

Podle očekávání můžeme pozorovat zmenšování velikosti částic s narůstajícím časem mletí. 90% 

částic nemletého popílku má velikost pod 105 µm, zatímco popílek mletý 180 minut vykazuje 

pro 90% částic velikost pod 22 µm. Zde se také potvrdila výrazná závislost pucolánové aktivity 

popílku z elektrárny Opatovice na distribuci velikosti částic. 

Na obrázku č. 3 jsou zobrazeny SEM fotografie popílků při 500 násobném zvětšení. Patrné je 

zmenšování kulatých zrn a rozpad na velice jemné částice nepravidelného tvaru. 
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a) nemletý popílek                 b) mletý 15 minut                          c) mletý 30 minut 

  

                       d) mletý 60 minut                  e) mletý 180 minut 

 SEM fotografie popílků Obr. č.3:

Další částí klasifikace popílků Opatovice byla jejich chemická analýza, jejíž výsledky jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. V souladu s požadavky ASTM C je doporučováno, aby celkový obsah 

hydraulických oxidů, SiO2+Al2O3+Fe2O3, v pucolánech byl 70 hm. % a obsah aktivního SiO2 

nejméně 25 hm. % [17]. Zjištěné zastoupení jednotlivých oxidů vyhovuje také požadavkům 

národní normy ČSN 72 2072-3 [18]. 

 Chemické složení popílku Opatovice Tabulka č.3:

SiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O Fe2O3 Scelk LOI 

54.7 22.9 2.4 0.2 0.1 0.7 2.3 0.1 1.0 

 ZÁVĚR 4

V práci byl sledován vliv doby mletí popílku z elektrárny Opatovice na velikost částic a s tím 

související pucolánovou aktivitu. Výsledky potvrdily domněnku, že kromě obsahu aktivních 
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oxidů křemíku a hliníku je pro zvýšení reaktivity materiálů důležitá velikost jejich částic. 

Hodnoty pucolánové aktivity dramaticky narůstají se zvyšujícím se měrným povrchem 

zkoumaného materiálu. Jak se tedy ukázalo, je možné povzbudit reaktivnost práškových přísad 

zmenšením velikosti jejich částic.  
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Abstract: 

The one of the major aspects at evaluating the state of reinforced concrete structures is correct 

assessment of the state of degradation of materials in which the structure is formed. For this 

evaluation is necessary to determine the physico-chemical means of a complex way to analyze 

the microstructure of the cement matrix of concrete. The facts established are then used to predict 

the next life of the structure, to optimize its rehabilitation, etc. 

 

Klíčová slova: Železobeton, predikce životnosti, fyzikálně chemické analýzy, koroze, degradace. 

 ÚVOD 1

Velmi častým požadavkem stavební praxe je posouzení reálného stavu železobetonové 

konstrukce a zhodnocení její další životnosti. V této souvislosti má zásadní význam posouzení 

betonu nejen z hlediska mechanických vlastností, ale též stanovení míry jeho degradace 

působením agresivních látek z vnějšího prostředí. Korektní posouzení těchto faktorů je možné 

pouze na základě souboru fyzikálně chemických analýz. Využití fyzikálně chemických metod má 

nezastupitelnou roli nejen v obdobných případech, ale tyto analýzy jsou využívány například při 

zhodnocení dávky pojiva v betonu a míry jeho hydratace apod. Významnou roli sehrávají 

fyzikálně chemické analýzy rovněž v oblasti sanace železobetonových konstrukcí.  

Z uvedeného tedy jednoznačně vyplývá význam fyzikálně chemických analýz. Mezi typické 

příklady, se kterými se v praxi velmi často setkáváme, a které bez využití fyzikálně chemických 

metod nelze relevantním způsobem řešit patří zejména: 

 Posouzení míry degradace betonu působením agresivních látek (např. oxidem 

uhličitým – karbonatace apod.), 

 Posouzení, zda je beton kontaminován cizorodými látkami,  

 Stanovení, zda se jedná o beton na bázi portlandského či hlinitanového cementu, 

 Stanovení dávky cementu a míry jeho hydratace,  

 Posouzení míry degradace konstrukčních prvků zasažených požárem apod.  
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Cementová matrice betonu složitým komplexem jak z hlediska chemického, tak 

mineralogického. Pro korektní stanovení míry degradace betonu, posouzení jeho kontaminace 

cizorodými látkami či stanovení dalších specifik je nezbytné realizovat komplex fyzikálně 

chemických stanovení. Výsledky jednotlivých analýz se vzájemně doplňují a rozšiřují. 

Mezi základní fyzikálně chemické analýzy používané při hodnocení stavu železobetonových 

konstrukcí patří především:  

Chemické analýzy – skupina metod sloužících pro stanovení obsahu jednotlivých prvků 

či sloučenin v hodnoceném betonu, 

Rentgenová difrakční analýzy – lze jí stanovit přítomnost krystalických fází (minerálů) 

v mikrostruktuře hodnoceného materiálů,  

Diferenční termická analýza – slouží především pro kvantifikaci obsahu jednotlivých 

fází hodnoceném betonu,  

Stanovení pH ve výluhu - hodnota pH je jednou z veličin, dle níž lze posoudit míru 

degradace betonu. Má význam především z hlediska schopnosti betonu pasivovat výztuž 

vůči korozi, 

Mikroskopická analýza mikrostruktury – podle charakteru vzorku resp. s ohledem na 

potřebné zvětšení mohou být použity mikroskopy pracující ve viditelném světelném 

spektru, mikroskopy konfokální či rastrovací elektronová mikroskopie.    

Spektrometrické metody – mezi metody používané v oblasti hodnocení stavebních 

materiálů patří především infračervená absorpční spektroskopie eventuelně molekulová 

absorpční spektroskopie v oblasti UV – VIS apod., 

Analýza mikrostruktury počítačovou tomografií – jedná se o metodu, která umožňuje 

zhotovit třídimenzionální snímek hodnoceného materiálu.  

Principy jednotlivých metod jsou všeobecně známy a jsou popsány například v [2, 5]. Velmi 

podstatná je skutečnost, že v důsledku technologického vývoje jsou zásadním způsobem 

zvyšovány možnosti metod používaných při hodnocení stavebních hmot. Zvyšuje se jednak 

citlivost a rozlišovací schopnosti. Některé z metod jsou v oblasti diagnostiky stavebních hmot 

využívány inovativně, jako například rentgenová tomografie. Tato metoda patří mezi 

nedestruktivní a lze jí získávat 3D sken analyzovaného materiálu. Skutečnost, že většina 

silikátových materiálů (beton, keramika atd.) má relativně vysokou objemovou hmotnost, čímž je 

dána vysoká pohltivost vůči X záření. Tím jsou kladeny vysoké nároky na přístroj, který musí být 

schopen pracovat s velkými energiemi (cca 240 až 300 kV) při rozlišení v řádu mikrometrů. 

Touto metodou lze například jednoznačně identifikovat přítomnost nehomogenit v materiálu 

(např. distribuci pórů, přítomnost výztuže, ale především vznik a rozvoj trhlin). V následujících 

kapitolách je demonstrován způsob využití fyzikálně chemických metod, a to zejména s ohledem 

na aplikaci inovativní CT tomografie.   
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 INOVATIVNÍ TRENDY V OBLASTI FYZIKÁLNĚ CHEMICKÝCH METOD 2

APLIKOVANÝCH VE STAVEBNÍ PRAXI  

Význam fyzikálně chemických metod při hodnocení stavu resp. míry degradace stavebních 

materiálů lze ilustrovat na příkladech, které jsou uvedeny v následujícím textu. Pozornost je 

zaměřena především využití nových analytických metod v oblasti hodnocení stavebních 

materiálů, konkrétní příklady jsou pak uvedeny v následujících kapitolách: 

2.1 Posouzení polohy rozptýlené výztuže 

Rozptýlená výztuž (ocelové drátky, polymerní vlákna) je v cementových kompozitech používána 

pro zvýšení tahové houževnatosti, omezení objemových změn v průběhu zrání atd. Jedním z 

kritických aspektů použití rozptýlené výztuže je jejich nedokonalé rozmísení ve hmotě betonu 

(vytváření tzv. shluků). Negativním důsledkem tohoto jevu je variabilní kvalita betonu, vznik 

smršťovacích trhlin apod. Za specifickou oblast lze považovat ty průmyslové podlahy ve 

skladech, do kterých jsou uloženy lišty sloužící pro elektronické navádění zakládacích vozíků. V 

tomto případě mohou vyskytující se shluky výztuže negativně ovlivňovat funkčnost 

elektronického řidícího systému. 

 Metodou CT tomografie lze dávkování a především pak rozmístění výztuže v betonu velmi 

efektivně hodnotit skenováním vzorků (zpravidla jádrových vývrtů) odebraných z hodnocených 

podlah.    

2.2 Analýza přítomnosti a rozvoje trhlin, stanovení distribuce vzduchových pórů  

Metodu CT tomografie lze identifikovat přítomnost trhlin v betonu. Při velikosti zkušebního 

vzorku do cca 100 mm (krychle event. válec) lze dosahovat rozlišení v řádu mikrometrů.  

Výhodou CT tomografie je to, že patří do skupiny nedestruktivních metod. Vzorky lze tedy 

analyzovat opakovaně. Toho lze využít například při hodnocení účinku zatížení na rozvoj trhlin. 

Opakovaně lze navozovat různé zatěžovací stavy a sledovat jejich vliv na propagaci trhlin.  

Metodu CT tomografie lze rovněž využít například při hodnocení působení agresivních látek. 

Některé typy látek, které mohou pronikat do struktury betonu (např. sírany apod.) reagují s 

cementovou matricí za vzniku objemných krystalických novotvarů. Tyto korozní novotvary v 

počátečních stádiích degradace vyplňují dutiny a póry, v dalších fázích již ovšem vznikají přímo 

v matrici kompozitu. Tím jsou generovány expanzní tlaky, které jsou příčinou vzniku trhlin. 

Vznik a propagaci těchto trhlin lze efektivně monitorovat s metodou CT tomografie.  

Další z oblastí, v níž lze CT tomografii využít je stanovení distribuce pórů v materiálu. Distribuce 

pórů je faktorem, který podstatným způsobem ovlivňuje řadu technických parametrů materiálu 

(pevnostní parametry, tepelně akustické vlastnosti atd.).     

2.3 Nové aspekty v oblasti mikroskopie  

Především díky rozvoji výpočetní techniky dochází k významnému rozvoji též v oblasti 

optických metod resp. mikroskopie. Významným způsobem se uplatňují metody optického 
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měření objemových změn. Tímto způsobem lze velmi precizně měřit například změny 

doprovázející zrání cementových kompozitů apod. 

Rovněž tak v oblasti mikroskopie dochází k inovativním změnám. To se týká jak metod 

pracujících ve viditelném světle, mikroskopie konfokální laserové, tak mikroskopie elektronové. 

3. ZÁVĚR 

Článek se věnuje možnostem využití inovativních fyzikálně chemických metod při hodnocení 

stavu stavebních konstrukcí. Na praktických příkladech je demonstrována role těchto metod při 

hodnocení stavu a míry degradace železobetonových prvků. Fyzikálně chemické metody mají 

význam nejen při hodnocení stávajících konstrukcí a predikci jejich další životnosti, ale jsou 

nezastupitelné též při vývoji materiálů nových.  
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Abstract 

Non-destructive testing methods are used in the diagnosis of buildings for many years. Ultrasonic 

testing is widely used in evaluating the structures and structural elements. Based on using the 

right ultrasonic devices and thickness gauges can be performing quality control of casting post-

installed anchors in existing concrete structures. It has been proven that it is not always respected 

discipline of execution additionally mounted anchors. The paper describes examples where this 

has been confirmed by the lack of discipline on the results of the ultrasound measurements.  

Klíčová slova: NDT, ocelové prvky stavebních konstrukcí, ultrazvuková metoda, přímá 

piezoelektrická sonda, kotevní délka, tahová zkouška ocelových kotev v betonu 

 ÚVOD 1

Různé stavební materiály vynikají různými charakteristickými vlastnostmi. Při vhodné kombinaci 

těchto materiálů lze získat stavební konstrukce, jako jsou například ocelobetonové spřažené 

konstrukce [1]. Aby tyto konstrukční prvky odolávaly navrhovanému zatížení a byly schopny 

plnit svou funkci, je potřeba jednak dodržení všech parametrů určených projektem a také nutná 

kontrola realizace samotné stavby. S obdobným problémem je možné se setkat například 

při osazování dodatečných kotev upevňujících záchranné prvky pozemních komunikací či 

kolejovou dráhu. Možnost kontroly kvality provedení dodatečného osazení kotev či kontroly 

realizace dle projektu je v dnešní době velmi dostupná. Často je využívána ultrazvuková 

defektoskopie pro nedestruktivní diagnostiku popisovaných částí stavebních konstrukcí. Avšak i 

přesto se ve stavební praxi lze setkat se stále se opakující nekázní. V příspěvku jsou prezentovány 

ukázky kontroly kvality kotvení různých stavebních konstrukčních prvků, kdy bylo prokázáno 

nedodržení technologického postupu [2,3,4].  

 ULTRAZVUKOVÁ METODA 2

Ultrazvuková impulsní odrazová metoda, podrobně popsána v [5],  je pro kontrolu délky a kvality 

ocelových kotev nejvhodnější. Princip metody spočívá ve vysílání ultrazvukového impulsu do 

zkoušeného prvku a ze znalostí rychlosti šíření impulsu v materiálu jsou vyhodnocovány 
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vzdálenost koncové plochy prvku nebo vada ve vnitřní struktuře. Velmi byla diskutována 

možnost diagnostiky ultrazvukovými tloušťkoměry, které bývají cenově dostupnější. Z toho 

důvodu byly provedeny na Ústavu stavebního zkušebnictví VUT v Brně laboratorní zkoušky 

v souladu s normou ČSN EN 14127 [6], aby byla ověřena spolehlivost měření UZ tloušťkoměry 

v porovnání s UZ přístroji a stanovena citlivost a také rozsah měření. Důležité je především, aby 

zvolené měřicí zařízení bylo schopno dostatečně s určitou mírou přesnosti zjistit hledaný 

parametr. Podrobné vyhodnocení laboratorních zkoušek je uvedeno v [7].  

 PŘÍKLADY VYUŽITÍ UZ METODY PRO KONTROLU KVALITY KOTVENÍ 3

3.1 Ultrazvuková kontrola délky kotevních šroubů kolejové dráhy 

Cílem nedestruktivní ultrazvukové kontroly kotevních šroubů bylo stanovit jejich celkovou délku 

a na základě jejich přesahu přes úroveň železobetonové konstrukce dráhy, zjistit jejich skutečné 

zapuštění do železobetonové konstrukce Obr. č. 1. Kotevní šrouby slouží k připevnění kolejnic 

dráhy, po které se pohybuje plošinový vozík pro přepravu lodí do hmotnosti 3,5 t.  

 

 Schéma připevnění kolejnice k ŽB konstrukci pomocí kotevních šroubů  Obr. č.1:

Pro vlastní měření byl použit ultrazvukový impulsní přístroj SONIC 136P od firmy STAVELEY 

INSTRUMENTS INC a též jeho novější verze SONIC 1200HR. Před vlastním měřením byly oba 

přístroje kalibrovány pro požadovaný rozsah, který byl stanoven maximálně na 200 mm. K 

nastavení ultrazvukového přístroje sloužily ultrazvukové měrky K1 a K2 [8]. Pro měření délek 

kotevních šroubů byly použity ultrazvukové sondy o frekvencích 5 MHz a 10 MHz. Před 

vlastním měřením byl povrch kotevních šroubů upraven rozbrušovačkou, aby při měření bylo 

dosaženo dobré akustické vazby mezi UZ sondou a zkoušeným kotevním šroubem. Celkem bylo 

zkontrolováno 131 kotevních šroubů. Měření prokázala, že pouze 34 kotevních šroubů má 

předepsanou délku 200 mm, tj. 26 %  z celkového počtu měření. Ostatní šrouby byly pak různě 

zkracovány a nedosahovaly předepsanou délku. Nejmenší zjištěná délka kotevního šroubu byla 
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74 mm, což při přesahu šroubu 62 mm znamená, že kotevní šroub je uložen pouze 12 mm v ŽB 

bloku kolejové dráhy. Grafické zpracování naměřených dat je uvedeno v Obr. č. 2.  

 

 Celkový grafický přehled naměřených kotevních délek Obr. č.2:

3.2 UZ kontrola kotvení ocelových svodidel  

Dalším vybraným objektem pro posouzení dostatečného kotvení byla ocelová svodidla na 

mostním objektu, na kterém došlo k havárii osobního automobilu. Po zhodnocení způsobu 

porušení a deformací mostních svodidel, kdy byly vytrženy některé ocelové kotvy upevňující 

svodidlový sloupek k betonové římse mostu, vyvstalo podezření úmyslného zkracování kotev při 

instalaci záchranného systému Obr. č. 3. Z toho důvodu byly provedeny jak nedestruktivní 

zkoušky, tak byl zadán požadavek i na stanovení tahové únosnosti zbylých ocelových kotev 

mimo oblast havárie. 

 

 Vytržení dodatečně osazených ocelových kotev záchranného systému na mostním Obr. č.3:
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Pro provedení kontroly kotvení byl použit ultrazvukový přístroj SONIC 1200 HR, aby byly 

podchyceny možné velké rozdíly v naměřených hodnotách a zároveň nebyla snížena přesnost 

měření. Pomocí UZ přístroje byly naměřeny celkové délky chemických kotev a vyhodnoceny 

kotevní délky v betonové římse mostního objektu. Celkem bylo prověřeno okolo 80 kotevních 

šroubů. Do protokolu o měření bylo zaznamenáno i vizuální hodnocení, zda na povrchové úpravě 

kotev bylo patrné zkrácení závitu či nikoli. Naměřené hodnoty jsou vyneseny v grafu Obr. č. 4.  

 

 Výsledky ultrazvukové kontroly kotevních šroubů svodidel na mostním objektu Obr. č.4:

Pro zjištění objektivní únosnosti kotev byla u vybraných kotev zjišťována jejich skutečná 

únosnost destruktivními metodami pomocí hydraulického lisu. Postup měření tahové únosnosti 

ocelových kotev byl převzat z Evropské směrnice ETAG 001: Směrnice pro evropské technické 

schvalování kovových kotev pro použití v betonu, část 5 Soudržné kotvy [8].  

Ověřovací metoda, která byla použita na mostním objektu č. 4-019, je modifikací ověřovací 

metody dle ETAG 001 pro neomezenou tahovou zkoušku. Neomezená tahová zkouška umožňuje 

neomezenou tvorbu porušení materiálu kuželu betonu, u omezených zkoušek je zabráněno 

selhání kuželu betonu vnesením reakce do betonu bezprostředně u kotvy. Výsledky při 

neomezené zkoušce jsou tedy na stranu bezpečnou. Modifikace metody spočívá ve skutečnosti, 

že při tahových zkouškách byla měřena pouze síla (požadavek investora) při zatěžování 

kotevního prvku hydraulickým dutým lisem Obr. č. 5. 
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 Pohled na použitou hydraulickou zatěžovací soustavu Obr. č.5:

Pro vlastní měření tahové reakce kotevního šroubu byl použit tenzometrický dutinový siloměr 

HBM typ C6A 200 (zatížitelnost 200kN, citlivost 1kN), zatížení bylo vyvozeno dutinovým 

hydraulickým válcem KGF H50-75 o celkové zatížitelnosti 500kN při zdvihu válce 75mm. 

Elektricky měřené veličiny byly snímány spojitě měřící ústřednou HBM SPIDER 8 při frekvenci 

ukládání 1 Hz, průběh zatěžování je uveden na Obr. č. 6. 

 

 Grafický průběh zatěžování vybraných kotev Obr. č.6:

Z uvedených výsledků diagnostiky mostních svodidel pomocí nedestruktivní i destruktivní 

metody zkoušení vyplývá, že došlo pochybení při realizaci osazení ocelových. Jednak nebyl 
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dodržen technologický postup, ale také bylo prokázáno, že stávající záchranný systém ne zcela 

odpovídá projektové dokumentaci. Tím byla vážným způsobem ohrožena bezpečnost provozu na 

popisovaném objektu. Bylo prokázáno, že kotevní šrouby byly zkracovány z důvodu 

nedostatečného vývrtu v betonové římse pro osazení kotev, dokonce v oblasti havárie mělo až 

93 % ocelových kotev nedostatečnou kotevní délku. Na základě výsledků tahových zkoušek 

vybraných kotev bylo vyhodnoceno 88 % kotev s nedostatečnou maximální sílou a u cca 50 % 

kotev došlo k samovolnému uvolnění.  

 ZÁVĚR 4

Kontroly uskutečněné na výše popsaných konstrukcích prokázaly, že v případě nekvalitní práce 

zhotovitelské firmy se tyto kotvy mohou stát zdrojem vážných havárií (možný kolaps kolejové 

dráhy, vytržení svodidel při nárazu). Je tedy nutno se ve zvýšené míře zabývat kontrolní činností 

během zhotovování kotev a při přejímce staveb. V praxi se velmi osvědčila ultrazvuková metoda 

pro kontrolu délky zabudovaných kotev. Ukázala se jako velmi operativní a dostatečně přesná, 

takže její uplatnění při přejímce staveb s dodatečně osazovanými chemickými kotvami lze 

doporučit. Bohužel lze konstatovat, že i přes poměrně jednoduché a rychlé kontroly kvality 

kotvení dodatečně osazovanými kotvami pomocí UZ metody zkoušení, která je ve stavební praxi 

poměrně dlouho používána, dochází k technologické nekázni.  

PODĚKOVÁNÍ 

Článek byl vytvořen v rámci řešení projektu č. LO1408 "AdMaS UP - Pokročilé stavební 

materiály, konstrukce a technologie" podporovaného Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy v rámci účelové podpory programu „Národní program udržitelnosti I"." 

REFERENCE 

[1] Spřažené ocelobetonové konstrukce, Studnička J., Navrhování ocelových a dřevěných 

konstrukcí, Praha ČVUT, (2005), 73 - 83, ISBN 80-01-03279-5 

[2] Dostupné z: http://www.cihal-omo.cz 

[3] Hobst L.; Vítek L.; Láník J.; Koudelka M. Možnosti využití ultrazvukové impulsní 

metody ve stavební praxi. In Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2009. Brno: FAST VUT v 

Brně, 2009. s. 95-109. ISBN: 978-80-214-3951- 1. 

[4] Grohová T.; Sobotková Š. Controlanchoring bridge barriers. Transport Means, 2012, roč. 

2012, č. 1, s. 257-258. ISSN: 1822- 296X. 

[5] Obraz J.: Zkoušení materiálu ultrazvukem, SNTL Nakladatelství technické literatury, 

Praha 1989 

[6] ČSN EN 14127 Nedestruktivní zkoušení – Měření tloušťky ultrazvukem. 2011 

http://www.cihal-omo.cz/


CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

351 

 

[7] Hobst L.; Koudelka M.; Láník J.; Vítek L. Posouzení možnosti použití ultrazvukových 

tloušťkoměrů pro stanovení délky ocelových kotev do betonu. Beton TKS, 2011, roč. 11, 

č. 2/ 2011, s. 28-31. ISSN: 1213- 3116. 

[8] ČSN EN ISO 2400 (01 5025) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení ultrazvukem – 

Specifikace pro kalibrační měrku č. 1 

[9]  ETAG 001 “Směrnice pro evropské technické schválení KOVOVÝCH KOTEV PRO 

POUŽITÍ V BETONU“, leden 2006 

  



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

352 

 

ULTRAZVUK JAKO MOŽNÝ NÁSTROJ INSPEKCE OCELOVÝCH 

PRVKŮ STAVEVBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Jaromír Láník
1
 & Tereza Komárková

2
 
 

1,2
 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, 

602 00 Brno, Česká republika 

*Korespondenční e-mail: lanik.j@fce.vutbr.cz, komarkova.t@fce.vutbr.cz 

Abstract 

In the field of diagnostics of building structures are used in non-destructive and destructive 

methods for evaluation of selected properties of building materials. Structural elements but also 

selected parts are assessed. Ultrasonic method, which are among the non-destructive testing 

methods, has used for the diagnosis of concrete and steel structures for many years. The paper 

presents the possibilities of carrying out inspections of selected elements of steel structures. 

Klíčová slova: NDT, ocelové prvky stavebních konstrukcí, ultrazvuková metoda, ocelová 

spojovací šrouby, korozivní účinky 

 ÚVOD 1

V posledních letech došlo k velkému rozvoji v oblasti nedestruktivního testování stavebních 

konstrukcí díky nezadržitelnému vývoji elektrotechniky a elektroniky. Na trhu jsou k dispozici 

nejrůznější měřicí zařízení a přístroje, pomocí kterých je možné hodnotit vybrané parametry 

konstrukcí a konstrukčních prvků z různých stavebních materiálů. Ve stavební praxi jsou 

diagnostické metody založené na nedestruktivním principu zkoušení velmi vítány, jelikož během 

měření nedochází k porušení konstrukčního prvku a také především pro možnost opakovatelnosti 

a reprodukovatelnosti zkoušek. Mezi jednu z nejvyužívanějších diagnostických metod patří 

metoda ultrazvuková, o jejichž počátcích je možné zaslechnout již ve třicátých letech 20. století. 

Široká nabídka nejrůznějších ultrazvukových přístrojů vyráběných a stále modernizovaných dle 

potřeb uživatelů umožňuje pracovníkům provádějících diagnostiku konstrukcí možnost výběru 

vhodného ultrazvukového přístroje. Pomocí ultrazvukové defektoskopie je možné charakterizovat 

především vnitřní strukturu konstrukčního prvku či konstrukce a na základě vyhodnocení 

provedených zkoušek lze v poměrně krátké době získat informace o vybraných parametrech 

zkoušeného materiálu. Tato metoda je vhodná pro hodnocení betonových ale i ocelových 

konstrukcí. Předmětem článku je prezentovat vybrané ukázky využití ultrazvukové metody při 

inspekci ocelových prvků stavebních konstrukcí in-situ [1, 2]. 
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 ULTRAZVUKOVÁ METODA 2

Ve stavebnictví jsou nejčastěji používány dvě základní ultrazvukové metody. Nejstarší 

a nejjednodušší je metoda průchodová, jejímž hlavním znakem je měření procházejícího 

akustického tlaku nebo zjišťování doby průchodu ultrazvukových vln vyšetřovaným prostředím. 

Dvě sondy, z nichž jedna vysílá a druhá přijímá ultrazvukový impuls, jsou umístěny nejlépe 

souose na protilehlých stranách vyšetřovaného prostředí. Tato metoda je využívána například pro 

hodnocení stejnorodosti betonu či pro stanovení jeho modulu pružnosti. Jejím omezením je 

nutnost měření pomocí dvou sond, což při diagnostice stavebních konstrukcí může být občas 

problematické. Další metodou je metoda impulsová odrazová. Princip impulsové metody spočívá 

ve vysílání impulsů, které jsou zachycovány a zobrazeny pomocí tzv. A-skenu Obr. č. 1.  

 

 Schéma stanovení polohy vad ultrazvukovou odrazovou metodou pomocí přímé Obr. č.1:

sondy  

Odražené impulsy se vracejí buď do téhož elektroakustického měniče, nebo do přijímacího 

měniče. Elektrické signály vzniklé dopadem ultrazvukových impulsů se zesílí v zesilovači 

a přivedou se na vertikální vychylovací systém obrazovky buď přímo, nebo až po usměrnění 

a filtraci. Filtrací se získá jasnější a přehlednější zobrazení na stínítku obrazovky, avšak ztrácejí 

se i některé podrobnosti. Tato metoda dává informaci o velikosti odrazové plochy, a to podle 

výšky odraženého impulsu (echa). Kromě toho podle doby průchodu echa lze stanovit hloubku 

odrazové plochy nebo rychlost šíření ultrazvukových vln a podle tvaru přijímaného echa lze 

usuzovat charakter odrazové plochy. Je vhodná pro měření ocelových prvků zabudovaných 

do betonu, kdy je umožněn přístup pouze z jedné strany. Celkový souhrn metod ultrazvukové 
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defektoskopie je uveden v Tabulce 1 včetně informací, které lze při správné volbě UZ přístroje, 

sond a vhodném nastavení získat [3,4,5]. 

 Přehled metod ultrazvukové defektoskopie Tabulka č.1:

Metoda Použití Druh informace Omezení 

průchodová, 

spojitá a 

impulsová 

tenké materiály, 

plechy, kontakty, 

dráty, spoje, látky s 

vysokým útlumem 

přítomnost vady 

malá citlivost a 

rozlišovací 

schopnost; nutné 

dva přístupné 

povrchy; silný vliv 

jakosti povrchu 

odrazová 

impulsová 

všeobecné použití 

kromě tenkých 

předmětů 

lokalizace, hloubka, 

velikost, popř. tvar 

vady, tloušťka 

předmětu 

složitější 

vyhodnocení, 

mrtvé pásmo 

rezonanční 

měření tloušťky a 

zjišťování vady spoje 

tenkých materiálů 

rezonance s délkou 

vlny 

pouze pro 

předměty s 

konstantní 

tloušťkou 

impedanční 

měření tloušťky a 

zjišťování vady spoje 

tenkých materiálů 

přítomnost vady 
vliv jakosti 

povrchu 

akustická emise 

vyšetřování stavu a 

průběhu namáhání 

součástí 

četnost emitovaných 

impulsů a jejich 

spektrum 

složité 

vyhodnocování 

významu  indikací- 

zvláště při pozadí 

rušivých šumů 

 

Ústav stavebního zkušebnictví disponuje hned několika ultrazvukovými přístroji a tloušťkoměry. 

Jak již bylo zmíněno, volba přístroje je velice podstatná a odvíjí se hlavně od parametrů 

zkoušeného prvku. Pro ověření spolehlivosti měření pomocí zmiňovaných přístrojů musely být 

provedeny laboratorní zkoušky, na základě kterých byl zjištěn maximální rozsah a citlivost 

měření. Lze konstatovat, že pro měření in-situ se jeví jako nejvhodnější ultrazvukový přístroj 

SONIC 1200HR [4].  
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 INSPEKCE OCELOVÝCH PRVKŮ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 3

3.1 Ultrazvuková kontrola spojovacích šroubů pláště ocelového zásobníku 

Jendou z ukázek provedené inspekce je uveden příklad, kdy byli pracovníci ÚSZK VUT FAST 

pověřeni provedením laboratorních zkoušek ocelových šroubů, které byly instalovány jako 

spojovací prvky ocelového zásobníku Obr. č. 2. Dodané vzorky těchto spojovacích prvků byly 

použity pro kalibraci UZ přístroje SONIC 1200 HR od firmy STAVELEY INSTRUMENTS INC 

– USA a zároveň jako měřítko pro případné odchylky či změny ultrazvukového signálu v případě 

vnitřních nehomogenit zjišťovaných in-situ. V laboratoři byly zaznamenány echogramy pro dva 

druhy šroubů. Tyto výstupní laboratorní echogramy byly vzaty, jako průchodová echa 

neporušených šroubů viz Obr. č. 3. 

 

 

 Zásovnník na tekutá hnojiva (vlevo), spojovací šrouby 1 a 2 (vpravo) Obr. č.2:

 

 Echogram spojovacího šroubu č.1. Ultrazvukový přístroj SONIC 1200 HR, přímá Obr. č.3:

piezoelktrická sonda s frekvencí 10MHz (vlevo).Provedení laboratorních zkoušek na 

dodaných šroubech, které byly instalovány na plášti ocelového zásobníku (vpravo). 
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Měření bylo realizováno pomocí impulsové odrazové metody. Během měření byla věnována 

pozornost  na poruchy v oblasti závitu, kde je tímto závitem oslaben průřez spojovacího šroubu. 

V případě poruchy by bylo na A-skenu UZ přístroje zobrazeno odrazové echo, které vzniká 

při přechodu ultrazvukového signálu přes dvě odlišná rozhraní (ocel/vzduch). Celkem bylo 

testováno 50 spojovacích šroubů, po obvodu nádrže bylo vybráno 7 řezů, v každém řezu bylo 

zkoušeno 7 náhodně vybraných spojovacích šroubů dle rastru, jak navrhl objednavatel. Spojovací 

šrouby byly zkoušeny ve staticky nejvíce namáhaném pásu kruhové nádrže. Ultrazvuková 

kontrola neprokázala výrazné poškození předmětných šroubů. Byly porovnány laboratorní 

kalibrační echogramy a echogramy získané přímo na místě měřením na spojovacích šroubech a 

na základě tohoto porovnání lze říci, že nebyla prokázána žádná vnitřní vada či trhlina. Lze 

prohlásit, že celkem 50 testovaných spojovacích šroubů nebylo poškozeno vadami či trhlinami. 

3.2 Ultrazvuková kontrola tloušťky patního plechu ocelových zásobníků na tekutá 

hnojiva 

Další ukázkou diagnostického měření pomocí ultrazvukového přístroje SONIC 1200 HR 

je ověření tloušťky základových patních plechů ocelových zásobníků na tekutá hnojiva. 

Podezření ze zúžení tloušťky plechu bylo založeno na předpokladu působení korozivních účinků 

okolního prostředí. Ultrazvukový přístroj byl před hodnocením patních plechů kalibrován a 

nastaven v úzkém rozsahu měření tloušťky od 4 mm do 6 mm z důvodu zvýšení přesnosti měření. 

Pečlivě byla zvolena zkušební místa, která musela být obroušena pro lepší akustickou vazbu 

ultrazvukového signálu. Výběr zkušebních míst byl zvolen tak, aby vždy jedno měření postihlo ¼ 

obvodu nádrže. V každé zkušební pozici byla provedena vždy tři platná měření tak, aby se 

jednotlivá měření nepřekrývala, viz Obr. 4.  
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 Schéma rozdělení nádrže na čtyři řezy, v každém řezu byla vždy po obvodu nádrže Obr. č.4:

náhodně zvolena zkušební pozice pro měření tloušťky patního plechu. 

 

 Provádění UZ kontroly tloušťky patního plechu pomocí přístroje SONIC 1200HR Obr. č.5:

(vlevo) a detailní pohled na zobrazované echo ultrazvukového impulsu (vpravo). 

Byl zvolen trojúhelníkový systém měření tloušťky, aby se průměrnou hodnotou vypočtenou 

z těchto tří měření postihla tloušťka materiálu ve zvolené rovině. Výsledky měření neprokázaly 

výrazné snížení tloušťky. Rozdíly naměřených hodnot bylo možné přisuzovat výrobní toleranci či 

nerovnoměrnému vybroušení jednotlivých zkušebních míst, kdy při dané citlivosti UZ přístroje 

nebylo možné provést jejich stejnoměrné zbroušení. UZ přístroj SONIC 1200 HR umožňuje ve 

svém nastavení měřit tloušťku patního plechu s přesností na 0,001 mm, což je dostačující 

citlivost, pro spolehlivé určení i malého úbytku  části materiálu vlivem koroze. Průměrná 

odchylka měření na všech ocelových zásobnících se pohybovala v řádu 0,025 mm.    
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 ZÁVĚR 4

V prezentovaných příkladech inspekce kontroly kvality vybraných částí ocelových konstrukcí 

nebyly prokázány vady vzniklé při realizace staveb či během životnosti konstrukcí působením 

okolních vlivů. Byla prokázána vhodnost využití zvoleného ultrazvukového přístroje a to s více 

než dostatečnou přesností měření. V obou případech bylo doporučeno provádění kontroly kvality 

ocelových šroubů i tloušťky patních plechů ve vhodně zvolených časových intervalech z důvodu 

sledování možných změn. 
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Abstract 

Recycling building demolition waste in addition to environmental benefits is also economically 

interesting. In addressing the environmental issues it is recommended to give priority to recovery 

and rational utilization of waste with regard to their basic characteristics before disposal 

respectively storage. The quality of the finished product greatly influences its cost and 

thepossibility of its subsequent use. Obtained from demolition waste is usually mixed and it is 

necessary to perform the separation now on the site, separated by type of material. The whole 

control system is to achieve a high quality finished product and the inclusion of material with 

respect to final use. 

Klíčová slova: demolition, waste, recycled, analysis 

 INTRODUCION 1

Some differences should be realised from reconsiderations modes of usage for secondary 

materials and natural raw materials. Secondary raw materials generally provide worse 

quality parameters than natural materials, which is why the utilisation of secondary raw 

materials is limited. 

Developments in the recycling of building materials, especially in concrete constructions, has in 

recent years been closely linked to the development of new demolition technologies and technical 

progress in grinding, separation of armature etc.  

The usage of recycled concrete as an aggregate for construction concrete has brought about new 

knowledge as well as problems. It is necessary to deal with the worst of properties aggregates in 

recycled concrete, e.g. the heterogeneity of the recycled the quality compared with natural 

aggregates, which results in a higher dispersion of the parameters (e. g., according to research on 

recycled aggregate concrete, concretes with recycled aggregates have o 25% lower compressive 

strength than concretes with natural aggregates). [1] 
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 STATE OF THE ART 2

An evaluation of waste and the minimisation of its negative impact on the environment have 

been included in the strategic tasks of Slovakia’s politics. Civil engineering and the building 

materials industry provide a large arena for different waste evaluations. The tendency is to 

create better conditions for a broader use of wastes whose storage poses a very high load on 

the environment. 

Table 1 shows the quantity of waste in the Slovak Republics from 2014. It also shows a 

comparison between the volume of solid mineral waste and building as well as demolition waste. 

The quantity of estimated waste is also shown in Figure 1. (Development of waste). [3,4] 

The following items belong to the tasks of recycling building materials: building debris, concrete, 

road materials, etc. Recycling in civil engineering represents the restoration of waste the to 

production cycle for the primary raw materials targeted. 

Table 1: Waste generation in 2014 (t) [4]     

 Waste category Amount (t) 

1. Hazzardous waste 379 640,85 

2. Other waste 6 843 849,40 

3. Municipal waste 1 838 923,72 

∑ Total 9 062 413,97 
         Source: SEA, SO SR 

 

Fig. 1: Waste generation, [4]     
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Fig. 2: Trend in packaging waste generation and disposal (t) [4]     

Concrete recycled - it is possible to use concrete recycled as aggregates in new concrete.  

The utilisation of recycled concrete requires observing specific principles: 

 consistent extraction and separation of particular building materials, metal, plastics, wood 

and sorting out glass; 

 consistent quality control of building waste, i. e., verification of the physical and 

mechanical properties such as strength, bulk density, absorbability, pollution, etc.; 

 investigation of the physical and mechanical properties of the materials obtained such as 

properties of shapes, particle density, voids, absorbability, strength, etc. 

 

Fig. 3: Waste generation by particular economic sectors in year 2014 SK NACE [4]    

Asphalt recycled – is one possibility for particularly or completely retrieving natural aggregates 

using repeated technology of road materials (aggregates, bitumen binder) from old roads. 
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Recycled aggregates are obtained from the milling or demolishing of separate layers, perhaps 

from a whole road construction, and the subsequent modification of the materials obtained. 

Recycling aggregates as a result of milling bitumen layers includes aggregate conglomerates 

covered with bitumen. 

Brick recycled – is aggregate from brick brash. Such aggregates are obtained from brick 

fragments or grinding brick debris. Its bulk density is from 1,400 to 2,000 kg.m
-3

. It is necessary 

to observe the separation of each debris material. 

 ECONOMIC COMPARISON 3

An important factor in recycling consists of the economic criteria. A technical machine for 

recycling involves primary costs for its use. The service costs of a machine are also high. The 

consumption of recycling material will be secured only in the case where the price of the recycled 

material will be lower than natural material, but recycled materials have to have required 

parameters. For the achievement of the above-mentioned target, it is necessary to ensure: 

 A sufficient source of recyclable waste. 

 The selection of suitable technical equipment for recycling.  

 A mode of recycling the material in the building process. 

 Consistent qualitative properties of the recycling materials. 

 Availability of a site for locating the recycling machines. 

It can be seen from the above-mentioned criteria that building companies have a limited ability to 

realise the recycling of building or demolition waste. The extension of recycling technologies 

with regard to efficient processing needs: 

 The development of companies’ capacities in their basic activities for the recycling 

process. 

 Resolution of financial requests for building waste storage at community dumps and at 

closed mines. 

 Construction of local storage for building and demolition waste and its separation. 

 Extension of the recycling use of materials in the building process.  

 Upgrading equipment facilities, especially in the phase of preparing material to be 

crushed and its separation. 

 PROCESSING RECYCLING APPLICATIONS  4

a) Analysis of recycling technology according to the following technical parameters – the 

selection of useful machines and compiling equipment, list of technically applicable machines. 
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b) Analytic system for rating recycling technology (the methods of LCA, EVV). 

c) Analysis of selected recycling technology following economic parameters. (recycling off-

situ, recycling in situ). 

A definitive selection precedes a technical-economic comparison of variants. The optimal 

economic variant is selected according to adequate technical variants, which have to be looked at 

thoroughly.  

For the sake of completeness, it is necessary to say, that the optimal variant is not always that one 

which achieves a maximal commercial effect, minimal unit cost products. The choice of a 

recycling mode has to be adapted to certain conditions.  

 CONCLUSION 5

The state of the art regarding waste treatment in the Slovak Republic urges us to recycling. The 

state has supported dynamic progress with legislative measures, but this issue has no been applied 

in building practice so far. Improvement could be implemented with a suitable environmental of 

the existing technologies and thread providing for orderly progress in treatment of waste 

recycling lines. cycling equipment could be applied mostly by waste treatment of concrete and 

asphalt mixtures (road layers, demolition of concrete and precast structures).  

Waste obtained from a building demolition is considered from the perspective of the processing 

of the waste, because it requires the separation of individual kinds of materials, which afterwards 

have to be processed separately (concrete, masonry, mortar, reinforcement). The whole process 

of treating building materials is directed to wards reach the best quality end product with the 

minimum respective comparative economic coefficient. 

The quality of the end product distinctly affects its price and also its future use. Waste obtained 

from demolitions is mostly heterogeneous, while it requires its separation right on the a spot, 

depending on the kind the material of separated. The control systems priority is to achieve high 

quality of the end product and material classification for its end use. In selecting a recycling line, 

should be considered the kind and amount of material, the transport distance and the location of 

the recycling line. [4] 
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Abstract 

Using representative case studies, the paper is to illustrate importance of management, 

maintenance and reconstruction of footbridge structures. Particularly inspection importance for 

timely discovering of imperfections, potentially reducing safety and load carrying capacity are 

illustrated at effected investigations of actually common structural systems. Focus is paid on the 

corrosion of structural steel and their influence on overall condition of bridge structures. 

Klíčová slova: korózia, lávka, údržba 

 ÚVOD 1

Zaistenie bezpečnosti prevádzky a investičné rozhodnutia si vyžadujú komplexnú kontrolu mosta. 

Frekvencia, rozsah a hĺbka kontroly spravidla závisí od veku, dopravných charakteristík, údržby, a 

známych nedostatkov. Správca môže stanoviť frekvenciu inšpekcií na základe vyššie uvedených 

faktorov. Jedna z hlavných úloh pri dohliadacej činnosti je identifikovať problémové prvky a 

detaily, ktoré môžu byť opravené pred tým, než by ich stav mohol znamenať požiadavku ich 

výmeny, [1]. Podcenená dohliadacia činnosť často rezultuje do veľmi zlého stavu, vyžadujúce 

značné náklady na opravy a rekonštrukcie. V článku je súhrn zistení a záverov zo stavebno-

technického a diagnostického prieskumu šiestich oceľových lávok. V príspevok je zameraný len na 

problematiku nedostatočnej údržby a následnému vzniku korózie na jednotlivých konštrukčných 

častiach lávok. Vek lávok a typ korozívneho prostredia, v ktorom sa lávky nachádzajú, sú 

porovnateľné vo všetkých šiestich prípadoch. Štyri lávky sú ponad vodný tok a dve ponad 

železničnú trať. Rôzne stupne korózie na jednotlivých častiach lávok sú zrejme spôsobené najmä 

prístupom správcov k údržbe resp. ich finančnými možnosťami. 

 OPIS KONŠTRUKCIÍ A STAVU KORÓZIE LÁVOK 2

2.1 Lávka ponad koľajisko žst. Čadca 

Lávka pre verejnosť ponad železničnú stanicu Čadca križuje koľajisko v km 279,942. Dĺžky polí 

nosnej konštrukcie sú 12,20 + 16,00 + 15,10 + 14,45 + 10,50 + 10,20 + 13,30 + 7,80 m. Na ľavej 
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strane koľajiska lávka začína schodiskovou rampou, obr. 1a. Zo statického hľadiska ide o spojitý 

nosník o ôsmych poliach. Samotná nosná konštrukcia lávky je tvorená dvojicou hlavných 

nosníkov, ktoré sú prepojené priečnikmi a pozdĺžnym vodorovným stužením. Podoprenie lávky 

je zhotovené pomocou 8 pilierov a opory. Bližší opis konštrukcie je v [2]. 

    

 a) Pohľad na lávku v žst. Čadca; b) Skorodované stupne schodiska Obr. č.1:

Trapézový plech pochôdznej časti mostovky je mierne plošne skorodovaný. Hlavné nosníky 

lávky vykazujú skoro po celej dĺžke poškodenie povrchu koróziou ocele, ktorá má na niektorých 

častiach podobu lokálnej korózie. Zo statického hľadiska však nejde o významnejšie úbytky 

plochy hlavných nosníkov. Jednoznačne najviac postihnuté koróziou sú mostovkové prvky lávky, 

hlavne v starej časti lávky. Korozívne úbytky na priečnikoch sú významné, obr. 1b. Skorodované 

sú všetky priečniky na starej časti lávky a to až do takej miery, že je len otázka času, kedy 

prestanú plniť svoju funkciu. Úplne poškodené koróziou sú prvky vodorovného stuženia lávky. 

Niektoré prúty stuženia úplne chýbajú a tie, čo ostali už dávno neplnia svoju funkciu, obr. 2a. 

Stuženie narušuje správne statické pôsobenie lávky a dokonca miestami ohrozuje aj železničnú 

dopravu pod lávkou. Na schodisku vplyvom používania posypových solí v zimnom období 

dochádza k degradácii jednotlivých častí schodiska. Zo spodnej časti je zrejmá celoplošná 

korózia oceľového plechu, obr. 2b. Schodnice a stredový pilier schodiska vykazujú len lokálne 

poškodenie koróziou s minoritným vplyvom na ich statické pôsobenie.  

    

 a) Korózia vodorovného stuženia lávky; b) Skorodované stupne schodiska Obr. č.2:
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Novovybudovaný pilier č. 1 má poškodený povrchový ochranný náter a dochádza ku korózii 

jednotlivých prvkov piliera. Ide však len o povrchovú koróziu bez vplyvu na funkčnosť piliera. 

Piliere č. 2 a 3 sú postihnuté lokálnou koróziou bez výrazných korozívnych úbytkov. Pri pilieroch 

č. 4 až 6 dochádza ku vzniku štrbinovej korózie veľkého rozsahu. Vplyvom nevhodného 

prerušovaného zvaru pri vytvorení uzavretého prierezu stĺpov pilierov dochádza ku prieniku vody 

do medzery medzi plechmi a valcovanými profilmi s následným vznikom štrbinovej korózie, obr. 

3a. Štrbinová korózia je zrejmá aj v mieste uloženia (ložiska) na pilieri, obr. 3b. 

    

 a) Štrbinová korózia na pilieroch; b) Korózia v uložení na pilier Obr. č.3:

2.2 Prechodovú lávka pre chodcov na trati Žilina – Nový Bohumín 

Lávka pre verejnosť ponad železničnú trať Žilina – Nový Bohumín križuje koľaj v km 280,990. 

Zo statického hľadiska ide pri vodorovnej nosnej konštrukcii o nosník s previslými koncami (obr. 

4a). Lávku podopiera dvojica pilierov. Postranné schodiská sú uložené na základoch a na 

previslých koncoch lávky. Vodorovná nosná konštrukcia lávky je tvorená dvojicou hlavných 

nosníkov, priečnikmi a vodorovným stužením. Rovnako ako predchádzajúca lávka, aj na tejto 

lávke bol vykonaný diagnostický prieskum. Podrobnejšie informácie o konštrukcii lávky 

a o všetkých poruchách zistených na lávke môžeme nájsť v [3].  

Plechová podlaha na medzipodestách a všetky stupne z oceľového plechu vykazujú značnú 

koróziu najvyššieho stupňa, obr. 4b. Na viacerých miestach došlo k úplnému rozpadnutiu 

oceľového plechu, čo ohrozuje bezpečnosť chodcov. Hlavné nosníky lávky vykazujú prakticky 

po celej dĺžke poškodenie povrchu koróziou ocele, ktorá má na niektorých častiach podobu 

stredne silnej lokálnej korózie. Zo statického hľadiska však korozívne úbytky majú minimálny 

vplyv na únosnosť hlavných nosníkov vodorovnej konštrukcie lávky.  
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 a) Pohľad na prechodovú lávku; b) Korózia plechovej podlahy Obr. č.4:

Korozívne úbytky na priečnikoch sú značné. Skorodované sú všetky priečniky, hlavne v mieste 

ich pripojenia na hlavné nosníky. Úplne postihnuté koróziou sú prvky vodorovného stuženia 

lávky. Niektoré prúty stuženia úplne chýbajú a tie, čo ostali už dávno neplnia svoju funkciu, obr. 

5b. Stuženie lávky je v havarijnom stave a už dnes je tak narušené statické pôsobenie lávky. 

Piliere na lávke majú poškodený povrchový ochranný náter a dochádza ku korózii jednotlivých 

prvkov pilierov. Ide však len o povrchovú koróziu bez vplyvu na funkčnosť pilierov. Korózia sa 

najviac prejavuje v spodnej časti pilierov, v mieste ich kotvenia do základových pätiek a tiež v 

miestach uloženia hlavných nosníkov na stĺpy. 

            

 a) Poškodené priečne stuženie; b) Skorodované stuženie a podlaha schodiska Obr. č.5:

Na schodisku vplyvom používania posypových solí v zimnom období dochádza k degradácii 

jednotlivých častí schodiska. Zo spodnej časti je zrejmá celoplošná korózia oceľového plechu 

stupňov, podesty a stuženia schodiskových rámp, obr. 5b. Staticky najvýznamnejším problémom 

je korózia spodnej pásnice nosníkov schodísk. V najkritickejšom mieste dosahujú korozívne 

úbytky hrúbky na spodnej pásnici až 70-80%, pričom je tu viac ako 1/4 šírky pásnice úplne 

skorodovaná, obr. 6a) Z pôvodnej pásnice tak ostalo cca 25% plochy, ktorá zabezpečuje len 

minimálnu statickú funkciu. Všetky prúty vodorovného stuženia sú značne skorodované. 

Niektoré prúty úplne chýbajú a zvyšné už dávno neplnia svoju funkciu, nakoľko korozívne 
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úbytky presahujú merateľnú mieru, obr. 5b. Schodisko je pre chodcov nebezpečné a je len 

otázkou času kedy dôjde k havárii, obr. 6b. 

    

 a) Korózia spodnej pásnice schodiskových nosníkov Obr. č.6:

2.3 Lávka pre chodcov ponad Domanižianku v Považskej Bystrici  

Lávka pre chodcov sa nachádza v meste Považská Bystrica a premosťuje miestny vodný tok 

Domanižianka. Nosná konštrukcia lávky má zaujímavo riešený nosný systém, obr. 7a. Autori 

lávky navrhli oceľovú visutú konštrukciu s jedným pylónom a s vystužným nosníkom s kĺbom 

uprostred nosníka. Riešenie mostovky je prvkové, priečnikové s pozdĺžnym stužením. Doska 

mostovky sa realizovala ako monolitická betónovaná do trapézových plechov. Zo statického 

hľadiska ide o visutú oceľovú konštrukciu s dĺžkou polí nosných lán 17,00 + 38,40 m s päticou 

nosných lán na oboch stranách, ktoré sú vedené cez rozkročený pylón v tvare „A“, [4]. 

    

 a) Pohľad na lávku v Považskej Bystrici; b) Uloženie hlavného nosníka Obr. č.7:

Hlavné oceľové nosné prvky mosta nevykazujú zreteľné mechanické porušenia. Stav pylónov aj 

sediel je z hľadiska korózie dobrý, účinky korózie sú tu zanedbateľné. Rovnako aj povrch lán je 

zväčša bez korózie. Z komplexnej prehliadky oceľových častí sú však zrejmé výrazné poruchy na 

mostovke spôsobené korozívnymi procesmi, nakoľko bola v tomto prípade výrazne podcenená 

protikorózna ochrana. Výraznejšie je napadnutá spodná pásnica nosníkov v miestach prípojov 

priečnikov a stužidiel, kde dochádza k slabej až stredne silnej lokálnej rovnomernej korózii. 
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Najmarkantnejšie, stredne silnou až silnou rovnomernou koróziou, sú napadnuté oblasti I-

prierezu hlavného nosníka v oblasti nad uložením na oporách, obr. 8a. Aj nadpodperové 

priečniky v týchto oblastiach sú napadnuté silnou rovnomernou koróziou. Dochádza tu k 

plošnému odlupovaniu korozívnych produktov zo steny priečnika a aj ramená pásnic sú miestne 

úplne rozložené do korozívnych vrstiev, obr. 8a. Všetky medziľahlé priečniky a prvky stuženia 

mostovky pod betónovou doskou sú silno skorodované, miestami úplne prekorodované, obr. 8b. 

Pri niektorých priečnikoch je napadnutý silnou koróziu aj ich prípoj na hlavný nosník. 

    

 a) Korózia pásnic koncových priečnikov; b, Prekorodovaná stena priečnika Obr. č.8:

Vnútorné pozdĺžniky, ktoré tvoria bočné hrany betónovej dosky sú napadnuté silnou 

rovnomernou plošnou koróziou v celej svojej dĺžke, najmä na pravom brehu došlo k úplnému 

skorodovaniu celého tenkostenného U-profilu. Všetky trapézové plechy sú napadnuté silnou 

rovnomernou koróziou až úplné prekorodované. Plechy visia v niektorých miestach z lávky, čím 

ohrozujú okolie, obr. 9a. Veľmi zlý stav mostovky dokumentujú aj miestami úplne chýbajúce 

betónové rebrá mostovkovej dosky, s už značne skorodovanými výstužnými prútmi, obr. 9b. 

    

 b, Skorodované trapézové plechy; b) Úplne opadané betónové rebrá dosky Obr. č.9:

2.4 Lávka pre chodcov ponad Oravu v Dolnom Kubíne 

Lávka, ktorú miestni nazývajú "Bysterecká lavica", spája okružnú cestu sídliska Bysterec na 

pravom brehu a cestu III/0708 Oravská Poruba - Dolný Kubín na ľavom brehu rieky Orava. 
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Nosná konštrukcia je riešená ako celo-oceľová visutá konštrukcia s krátkymi predpoliami s 

prídavnými bočnými lanami zabezpečujúcimi priestorovú tuhosť konštrukcie, obr. 10a. Spodnú 

stavbu tvoria kotevné bloky nosných lán, základy pylónov spojené s kotevnými blokmi bočných 

stabilizačných lán a gravitačné opory s malými obojstrannými krídlami. Podpretie mostovky v 

miestach jej kríženia s pylónmi je riešené prídavnými piliermi. Zo statického hľadiska ide o 

visutú oceľovú konštrukciu s dĺžkou polí 25+100+25 m so štvoricou súbežných nosných lán 

vedených cez rozkročené pylóny tvaru obráteného Y. Trojpoľová konštrukcia mostovky s 

rozpätiami 10+100+10 m je v strednom poli zavesená na nosných lanách pomocou priečnych 

rámov po 10 m. Podrobnejší opis konštrukcie lávky sa nachádza v [5]. 

    

 a) Pohľad na lávku "Bysterecká lavica"; b) Stav pásnice priečnika v uložení Obr. č.10:

Skorodované  sú najmä úložné časti. Silnou lokálnu plošnú koróziou s úbytkom plochy rádovo 1-

3 mm sú napadnuté dolné pásnice nadpodperových priečnikov na oporách, obr. 10b. Výraznejšie 

je takto poškodený priečnik na pravom brehu rieky, kde je možné na úložnom prahu pod 

priečnikom aj pri opore nájsť produkty korozívnych procesov o veľkosti niekoľkých štvorcových 

centimetrov s hrúbkou až niekoľkých milimetrov. Stredne silnú až silnú lokálnu plošnú koróziou 

vykazujú všetky styky mostovky nad uložením na oceľový piliere, obr. 11a. Korózia je tu okrem 

kondenzácie spôsobená zatekaním vody okolo nedobre vyriešeného, stĺpikom zábradlia 

prekrytého, styku mostovkových plechov a lemovacích uholníkov, obr. 11b. 

    

 a) Prípoj mostovky nad pilierom; b) Detail bočného uholníka mostovky Obr. č.11:
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Stav pylónov aj sediel je z hľadiska korózie dobrý, účinky korózie sú tu zanedbateľné. Veľmi 

slabú až slabú lokálnu plošnú koróziu je možné badať na väčšine kritických miest, kde dochádza 

buď ku kondenzácii vody alebo k hromadeniu nečistôt: kúty styčníkov, rohy valcovaných 

prierezov, zvary a prechody zvarov do základného materiálu, miesta s nekvalitne prevedeným 

náterom ale tiež povrch nosných a vetrových lán a zverné ložiská na nich. Slabou plošnou 

koróziu sú napadnuté aj drôty šikmých lanových tiahel vedúcich od rohov priečnych rámov k 

bočným vetrovým lanám. Slabou plošnou koróziu trpí aj kotvenie piliera mostovky do základov, 

prečnievajúce časti stredného ložiska aj kotvenie krajných šikmých stojok pri styku s betónom. 

Slabú štrbinovú koróziu vykazuje tiež vonkajšie vinutie nosných a vetrových lán. 

2.5 Lávka č. 1 ponad Kysucu v Staškove  

Lávka pre verejnosť ponad rieku Kysuca zabezpečuje prístup z miestnej časti obce Staškov k 

železničnej zastávke a tiež autobusovej zastávke. Zo statického hľadiska ide o zavesenú 

jednopoľovú lávku s rozpätím 38,95 m, obr. 12a. Uložená je na dvoch gravitačných oporách. 

Hlavné nosníky sú prelamované plnostenné nosníky výšky 660 mm. Približne v tretinách dĺžky 

nosníkov sú tieto zavesené na dva šikmé protismerné závesy. Závesy sú uložené na sedlách 

rámových naklonených pylónoch votknutých do hlavných nosníkov nad oporami a kotvené do 

kotevného bloku umiestneného za lávkou. Mostovku lávky tvorí systém priečnikov a 

pochôdznych plechov s výstupkami uložených na hlavných nosníkoch. Tuhosť je zabezpečená 

priehradovým podmostovkovým stužením. Podrobnejší opis lávky pozri [6]. K diagnostike 

správca pristúpil po rýchlej oprave havarijného stavu, ku ktorému došlo počas náhlemu 

roztrhnutiu jedného z napínačov, na ľavom breh, obr. 12b. 

 .  

 a) Pohľad na lávku č. 1 v Staškove; b) Vymenený prasknutý napínač lana Obr. č.12:

Pochôdzny plech na lávke je zospodu celoplošne skorodovaný miernou rovnomernou plošnou 

koróziou, obr. 13a. Rovnako dochádza k štrbinovej korózii na hornej pásnici hlavného nosníka a 

priečnikov, teda v styku s pochôdznym plechom. Korózia hlavných nosníkov je okrem hornej 

pásnice viditeľná aj v oblastiach nad oporami, kde je spôsobená zjavne podcenenou 

nedostatočnou údržbou tohoto priestoru. Napriek tomu, všetky tieto korózne úbytky nemajú 

výrazný vplyv na bezpečnosť konštrukcie. Ložiská nie sú v dobrom stave a z hľadiska 

pozdĺžnych pohybov neplnia svoju funkciu, obr. 13b. 
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 a) Korózia spodku pochôdzneho plechu a priečnikov; b) Korózia ložísk Obr. č.13:

Pylóny nevykazujú výraznejšie poškodenia, okrem korózie na styku nosných U-profilov a 

výplňového plechu na stĺpoch pylónu v priestore medzi prerušovanými zvarmi. Korózia 

nasvedčuje že vo vnútri zváraného dutého prierezu sa kondenzuje voda a pravdepodobne bude 

vnútro stĺpov napadnuté celoplošnou koróziou, aká sa bežne vyskytuje u týchto prierezov 

zváraných prerušovaným zvarom.  

2.6 Lávka č. 2 ponad Kysucu v Staškove  

Lávka pre verejnosť ponad rieku Kysuca zabezpečuje prístup z miestnej časti obce u 

Kameništiakov k lesu za riekou Kysuca. Zo statického hľadiska ide o dvojpoľovú lávku so 

svetlosťami otvorov 38,14 a 8,89 m. Hlavné pole preklenuje tok rieky a je tvorené zavesenou 

jednopoľovou lávkou s priehradovými hlavnými nosníkmi kvázi votknutými obetónovaním do 

betónových blokov tvoriacich oporu na ľavom a pilier na pravom brehu rieky, obr. 14a. Približne 

v tretinách dĺžky nosníkov sú tieto zavesené na dva šikmé protismerné závesy. Závesy sú uložené 

na sedlách dvoch rámových pylónov vzdialených cca 40 m, ktoré sú votknuté do betónových 

blokov. Závesy pokračujú cez sedlá na pylónoch šikmo ku kotevným blokom. Kotevný blok na 

ľavom brehu je umiestneným pod povrchom pred lávkou. Kotevný blok na pravom brehu je 

zároveň oporou a krajnou podperou nosnej konštrukcie druhého poľa. Druhé pole je vlastne 

mostovou prístupovou rampou s rozpätím cca 9,00 m, obr. 14b. Hlavné nosníky v tomto polí 

tvoria I-nosníky zosilnené vzpínadlovou sústavou s excentricitou 0,70 m. Podrobnejší opis lávky 

sa nachádza v [7]. 

Lávky je evidentne pravidelne atakovaná unášanými bremenami a predmetmi počas záplav. 

Napriek je stavu z hľadiska geometrie prvkov, nevykazuje lávka výrazné skorodované časti. 

Pochôdzny plech je zospodu celoplošne skorodovaný miernou rovnomernou plošnou koróziou, 

obr. 14a. Rovnako tiež dochádza k štrbinovej korózii na hornom páse hlavného nosníka, teda v 

styku s pozdĺžnym uholníkom z vnútornej strana. Čiastočná povrchová korózia spodného a 

horného pásu je pravdepodobne spôsobená odlupovaním nekvalitne prevedeného náteru, obr. 

15a. Diagonály a zvislice sú postihnuté koróziou minimálne. Začiatočná bodová a lokálna 

korózia sa objavuje v nekvalitne prevedených zvaroch a iných defektoch. 
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 a)Pohľady na hlavné nosné pole lávky; b) Predpole lávky Obr. č.14:

Pylón nevykazujú výraznejšie poškodenia, okrem miestnej lokálnej korózie na styku nosných U-

profilov v priestore medzi prerušovanými zvarmi a tiež v miestach kotvenia (obetónovania) 

pylónov do betónových blokov. Napriek tomu, všetky tieto korózne úbytky prakticky nemajú 

vplyv na bezpečnosť konštrukcie. Korózia hlavných nosníkov je viditeľná aj v oblastiach pri 

obetónovaní, obr. 15b, kde naznačuje, že tieto prvky boli obetónované dodatočne. Zároveň však 

tieto miesta upozorňujú, že práve v obetónovaných častiach môže byť korózia v progresívnom 

štádiu, čo sa však vizuálne nedalo posúdiť. Hlavné nosníky kratšieho predpoľa nevykazujú 

výraznejšie známky korózie, obr. 13a. Podobne ako v hlavnom mostnom poli je výraznejšia 

štrbinová korózia iba na styku hornej pásnice hlavného nosníka a pozdĺžneho uholníka. 

    

 a) Mostovka a nosník v hlavnom poli; b) Obetónovanie pásov nosníka v opore Obr. č.15:

 ZÁVER 3

Pre určenie stupňa stavebno-technického stavu lávky je možné použiť rôzne metódy. Aj v tomto 

prípade sa využili zásady a členenie z ďalšieho platného predpisu MDPT SR [8, 9]. Pre stanovenie 

korózneho prostredia sa využili zásady normy [10]. Na základe diagnostického prieskumu, 

zmapovaných porúch a ich vplyvu na statickú funkciu boli pre správcov vypracované hodnotiace 

správy s ideovým návrhom opatrení pre ďalšie bezpečné využívanie konkrétnej lávky resp. pre 
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zvýšenie jej životnosti. Okrem celkového zhodnotenia boli aplikované zásady [9] aj pre každý typ 

konštrukčného prvku zvlášť, aby sa umožnilo stanoviť najkritickejšie prvky. 

Prehľad uvedený v tab. 1. sumarizuje 6 nosných konštrukcií opísaných vyššie. Ak porovnáme 

celkový stav lávok zo stavom korózie vidíme, že veľmi zlé až havarijné stavy sú v koincidencii 

s výskytom veľmi narušených nosných častí koróziou. Z prieskumov lávok vyplýva, že 

zanedbanie údržby na konštrukcii môže mať za následok predčasné ukončenie prevádzky. 

Rekonštrukcia, respektíve výstavba novej konštrukcie je potom oveľa finančne náročnejšia ako 

bežná, ale najmä pravidelná údržba. 

 Porovnanie diagnostikovaného stavu lávok Tabulka č.1:

 

1 2 3 4 5 6

Čadca Čadca
Považská 

Bystrica
Dolný Kubín Staškov Staškov

plnostenná 

spojitá

plnostenný 

prostý nosník

visutá, 2 pylóny 

3-poľový trám

visutá, 1 pylón, 

prostý trám

1-poľová 

zavesená

2-poľová zavesená 

+ plnostenná

železničná trať železničná trať vodný tok vodný tok vodný tok vodný tok

49 49 42 45 45 40

mesto mesto mesto mesto obec obec

VI - veľmi zlý VII - havarijný
VI-VII – veľmi zlý 

až havarijný

IV-V - uspokojivý 

až zlý
VI – veľmi zlý VI – veľmi zlý

C3 C3 C3 C2 - C3 C2 C2

VI – veľmi zlý VII – havarijný VI - veľmi zlý IV - uspokojivý V – zlý IV - uspokojivý

Hlavné 

nosníky
mierna mierna stredná - mierna - lokálna mierna

Ložiská veľká veľká veľká stredná veľká -

Pilie, resp. 

Pylón
veľká - štrbinová mierna mierna zanedbateľná mierna mierna - lokálna

Laná - -
stredná 

(štrbinová)
nízka mierna - lokálna mierna - lokálna

Priečnik veľmi veľká veľmi veľká stredná veľká - lokálna mierna - lokálna mierna - lokálna

Stuženie veľmi veľká veľmi veľká stredná - - mierna

Trapézové 

plechy
mierna - veľká - - -

NK 

schodiska
mierna veľmi veľká - - - -

Stupne 

schodiska
veľká veľmi veľká - - - -

Pochôdzny 

plech
mierna veľmi veľká - - mierna mierna

Vek v čase 

diagnostiky

Druh správcu

Stav korózie

Lokalita

K
o

n
št

ru
kč

n
ý 

p
rv

o
k

Stupeň korózie 

Korózia

Oynačenie lávky

Typ konštrukcie

Prekážka

Celkový stav

Prostredie                        
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Systematické hospodárenie s mostnými objektami je v menších mestách a obciach stále hudbou 

budúcnosti. Samozrejme, že veľkú úlohu zohrávajú tiež faktor, že už pri reforme územnej správy 

sa do kompetencie samospráv dostali často objekty vo veľmi zlom stave.  

Opísané závažné i menej závažné poruchy si žiadajú nápravu, ktorá si vyžiada/vyžiadala náklady 

adekvátne veku, ale najmä podcenenej údržbe niektorých lávok. Správca musí po rekonštrukcii 

lávky vykonávať periodické obhliadky a bežnú údržbu, zahrňujúcu zväčša vizuálnu kontrolu 

náterového systému a tvaru nosnej konštrukcie a samozrejme čistenie kritických oblasti od 

odpadkov a porastov a podobne. Aj s obmedzenými zdrojmi, s ktorými samosprávy disponujú, sa 

dá spracovať rýchla vizuálna kontrola.  Musí ju však vykonávať odborné spôsobilá osoba 

so skúsenosťami. Rovnako opravy či rekonštrukcie treba vždy realizovať podľa starostlivo 

pripraveného projektu, súčasťou ktorého je v dnešnej dobe aj návrh moderného náterového 

systému spolu s jeho aplikovaním a obnovou. 
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č. APVV-14-0772 a podpory Grantovej agentúry VEGA SR v rámci riešenia úlohy 1/0566/15. 

REFERENCIE 

[1] Brodňan, M. - Koteš, P. - Bahleda, F. - Vičan, J. - Jošt, J.: Železobetónový most cez rieku 

Bystrica. CONSTRUMAT 2015, Brno, Moravec, ČR, VUT Brno 2015, 5 s. 

[2] Odrobiňák, J. - Vičan, J. - Hlinka, R.: Záverečná správa zo stavebno-technického prieskumu 

lávky pre chodcov v žst. Čadca v km 279,942. 04/2009, KSKM SvF ŽU  Žilina. 

[3] Odrobiňák, J. - Vičan, J. - Hlinka, R.: Záverečná správa zo stavebno-technického 

prieskumu lávky pre chodcov v km 280,990 trate Žilina – Nový Bohumín. 04/2009, KSKM 

SvF ŽU  Žilina. 

[4] Odrobiňák, J. - Jošt, J. - Bahleda, F. - Serdelová, K.: Záverečná správa zo stavebno-

technického prieskumu lávky cez Domanižanku pri sídlisku Stred v Považskej Bystrici. 

11/2013, KSKM SvF ŽU  Žilina. 

[5] Odrobiňák, J. - Jošt, J. - Bahleda, F. - Villim, A.: Záverečná správa zo stavebno-

technického prieskumu lávky pre chodcov "Bysterecká lavica" cez Oravu v Dolnom 

Kubíne. 08/2013 Žilina. 

[6] Odrobiňák, J. – Hlinka, R.: Záverečná správa zo stavebno-technického prieskumu lávky pre 

chodcov v obci Staškov v časti oproti železničnej zastávky. 11/2011 Žilina. 

[7] Odrobiňák, J. – Hlinka, R.: Záverečná správa zo stavebno-technického prieskumu lávky pre 

chodcov v obci Staškov v časti u Kameništiakov, 11/2011 Žilina. 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

377 

 

[8] TP 4/2007 - Katalóg porúch objektov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I., II., 

a III. triedy. MDPT SR, 2007. 

[9] TP 08/2012 - Prehliadky, údržba a opravy cestných komunikácií – mosty. Technické 

podmienky. MDPT SR, 2012. 

[10] STN ISO 9223 Korózia kovov a zliatin. Korózna agresivita atmosfér. Klasifikácia, 

stanovenie a odhad, SÚTN Bratislava 2012. 

  



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

378 

 

UNIVERZÁLNÍ SYSTÉM CELOPLOŠNÉHO ZATĚŽOVÁNÍ PRVKŮ 

STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Pavel Schmid
1
, Jindřich Melcher

2
, Marcela Karmazínová

2
 & Petr Daněk

3 

1
 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, 602 

00 Brno, http://www.fce.vutbr.cz/SZK, Česká republika 

2
 Ústav kovových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, 

Veveří 95, 602 00 Brno, http://www.kdk.fce.vutbr.cz Česká republika 

3
 Centrum AdMaS, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 139, 612 00 

Brno, http://www.admas.eu/kontakt/, Česká republika 

*Korespondenční e-mail: schmid.p@fce.vutbr.cz 

Abstract 

Uniform area load is often used in analysis but difficult to perform in laboratory. Using of 

atmospheric pressure is convenient for this purpose since nothing heavy and mechanical have to 

be placed on the top of the specimen. The specimen is placed into the airproof chamber while one 

of its sides is the side of the chamber. The air is being sucked out of the chamber and the 

specimen is loaded by the difference of the pressure outside and inside the chamber. This paper 

presents large and universal uniform area loading machine and its possibilities.  

Klíčová slova: laboratorní testování, celoplošné zatížení, atmosférický tlak 

 ÚVOD 1

Testování mechanické odolnosti prvků a dílců stavebních konstrukcí je nedílnou součástí 

výzkumu a vývoje nových produktů i jejich zavádění na trh. Stavební konstrukce mohou být 

namáhány mnoha způsoby zatížení. Z hlediska plochy působení se může jednat o bodové, liniové 

nebo plošné zatížení. Plošné zatížení, které se ve statických výpočtech často používá, je náročné 

na aplikaci v laboratoři. V minulosti bylo plošné zatížení běžně simulováno rovnoměrným 

vyskládáním vaků s pískem na zkušební těleso. Skládání vaků je však pracné, časově náročné a 

limitované na konstrukce zatížené vertikálně. Další možnost jak vyvodit rovnoměrné plošné 

zatížení je využití atmosférického tlaku. 

 SYSTÉM CELOPLOŠNÉHO ZATĚŽOVÁNÍ 2

Studium působení vlastní tíhy, sněhu či tlaku a sání větru vyžaduje simulaci plného 

rovnoměrného zatížení, což je tradičně zdrojem problémů při realizaci zkoušky. Ve Sdružené 

zkušebně při Ústavu kovových a dřevěných konstrukcí Fakulty stavební VUT v Brně byla 

http://www.kdk.fce.vutbr.cz/
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prof. Ing. Jindřichem Melcherem, DrSc. a prof. Ing. Marcelou Karmazínovou, CSc. v této 

souvislosti již od r. 1983 vyvíjena a aplikována jednoduchá a mimořádně efektivní zkušební 

metoda označovaná jako metoda zatěžování nosných konstrukčních dílců vakuováním [1]-[6]. 

Základním principem zatěžování je osazení zkušebního tělesa do vzduchotěsné komory tak, aby 

zatěžovaná strana tvořila jednu ze stěn komory. Těleso se přikryje fólií a spoje se utěsní. 

Z komory je vysáván vzduch výkonnými vývěvami, čímž se uvnitř komory snižuje tlak a těleso 

je zatěžováno z venku působícím tlakem, jehož hodnota je rovna rozdílu mezi atmosférickým 

tlakem a aktuálním tlakem v komoře. Tímto způsobem lze dosáhnout až hodnot blízkých 

atmosférickému tlaku.  

Pro stavební konstrukce byl tento typ zatěžování efektivně aplikován ve výše zmíněné Sdružené 

zkušebně při realizaci řady experimentů při hodnocení reálné mechanické odolnosti a charakteru 

porušení plošných dílců při účincích celoplošného rovnoměrného zatížení (např. skleněné tabule, 

vlnitý plech včetně ověření kompatibility s kotevními prostředky), studiu problematiky stability 

ve vazbě na hodnocení vázaného klopení ocelových vaznic ztužených spolupůsobícím střešním 

pláštěm [2]-[5]. Široké spektrum ověřovaných konstrukčních materiálů dokládají zkoušky 

podlahových roštů z kompozitů vyztužených skelným vláknem  a zkoušky nově vyvíjených 

střešních a stropních vyztužených betonových dílců [5]. Zvláště přínosné jsou též výsledky 

zkoušek umožňující verifikovat skutečný mechanismus porušení detailů v oblasti podpor či 

uchycení tělesa i charakter a způsob porušení celého konstrukčního dílce při dosažení jeho 

objektivní mezní únosnosti[5]. 

Na základě dlouholetých zkušeností byl v roce 2014 autorským kolektivem navržen a realizován 

inovativní univerzální zatěžovací systém, který je umístěn v laboratořích regionálního 

výzkumného centra AdMaS.  

Jedná se o komplexní systém efektivního plošného zatěžování konstrukčních prvků a dílců 

v laboratorních podmínkách. Výhodou podtlakového (vakuového) vnášení silových účinků je 

rovnoměrné plošné zatěžování v celém rozsahu zkoušeného prvku. Systém je schopen na základě 

výkonnosti zařízení (vývěvy, viz následující oddíly) vyvinout zatížení v různých zatěžovacích 

hladinách a to až do maximální zatížitelnosti 100 kN/m
2
. Systém vývěv umožňuje díky 

elektronickému řízení vlastního výkonu automatizaci zvolených zatěžovacích cyklů. Ve 

vybraných místech zkoušeného prvku mohou být dále snímány vodorovné i svislé deformace 

včetně přetvoření jednotlivých materiálů v kritických místech zkoušených elementů. Všechny 

snímané veličiny jsou kontinuálně zaznamenávány měřící ústřednou v požadovaném čase a 

frekvenci ukládání dat. Systém slouží jak pro zatěžování v horizontální, tak ve vertikální poloze.  

Systém se skládá ze dvou vzduchotěsných nerezových komor o vnitřních rozměrech 6,18 x 4,18 

x 0,44 m (Obr. č.1) a 4,18 x 3,68 x 0,44 m (Obr. č.2) a dvou vývěv. Menší z komor je umístěna 

na čepech a pomocí hydraulického válce je možné ji otočit až do svislé polohy. Prvky a dílce lze 

tedy testovat v jejich skutečné poloze v konstrukci. 
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Přesnost měřeného tlaku v komoře byla kontrolována pomocí zkušebního vzorku betonových 

stropních panelů, pod které byly vsazeny siloměry (Obr. č.3, Obr. č.4 a Obr. č.5). 

 

 

 Vzduchotěsná nerezová komora pro zatěžování v horizontální poloze. Obr. č.1:

 

 Vzduchotěsná nerezová komora s možností zatěžování v nakloněné rovině. Obr. č.2:
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 Siloměry vsazené pod zkušební vzorek pro ověření přesnosti měření tlaku. Obr. č.3:

 

 Zkušební vzorek obskládaný polystyrenem připravený k zakrytí fólií. Obr. č.4:
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 Deformace zkušebního vzorku při zatížení přibližně 90 kN/m
2
. Obr. č.5:

2.1 Vývěvy 

2.1.1 Suchá šroubová vývěva Edwards GXS250 doplněna rootsovým dmychadlem 

Celý komplet nese označení GXS250/2600. 

Sací výkon vývěvy: 250 m3/h 

Sací výkon celého systému: 1900 m3/h 

Limitní vakuum vývěvy: 0,009 mbar (abs) 

Limitní výkon systému: 0,0005 mbar (abs) 

Výkon motoru GXS250: 7,5 kW 

Výkon motoru roots: 5,5 kW 

V současné době je využívána pouze suchá šroubová vývěva, neboť její sací výkon je postačující 

pro vytvoření potřebného vakua prováděných zkoušek. Posilovací roots buster má smysl využívat 

v případě potřeby rychlého dosažení vakua u velmi rozměrných vzorků (odsávání celého objemu 

komory) a současně úroveň vakua bude požadována v úrovních 10 mbar (abs) - a nižší. S 

ohledem na konstrukci komory a její těsnící komponenty lze teoreticky zvažovat limitní 

dosažitelné vakuum cca 0,05 mbar. Tímto způsobem lze kromě mechanických vlastností testovat 

např. možnost snižování vlhkosti stavebních prvků. 

Vývěva je řízena pomocí integrovaného měniče kmitočtu. S ohledem na vysokou těsnost stroje 

vytváří vývěva i při nejnižších nastavených otáčkách vakuum v úrovních 700 mbar (abs) a méně. 

Nelze ji proto použít pro vytváření podtlaku v komorách v blízkosti atmosférického tlaku bez 

přisávacího ventilu. 
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2.1.2 Dmychadlo s bočním kanálem Mivalt RT 83130: 

Sací výkon dmychadla:             576 m3/h 

Limitní vakuum:                        570 mbar (abs) 

Výkon motoru:                          11 kW 

Dmychadlo je navrženo k vytváření podtlaku ve vakuové komoře v rozsahu cca 1000 – 570 mbar 

(abs) s pomocí měniče kmitočtu (Emerson SK 2403-CC, 11 kW). V případě požadavku snížení 

tlaku v blízkosti atmosférického tlaku pracuje čerpadlo s velmi nízkými otáčkami a mohlo by 

docházet k přehřívání motoru, proto je dmychadlo vybaveno pomocným ventilátorem 

odvádějícím přebytečné vytvořené teplo. 

Obě vývěvy jsou opatřeny účinným filtračním zařízením, která zabraňují nasávání prachových 

částic a ostatních pevných látek do pracovního prostoru vývěvy. Vývěvy jsou tak chráněny před 

poškozením abrazivními látkami, případně před usazováním pevných látek ve vnitřních 

prostorách strojů. 

 PŘÍKLADY POUŽITÍ 3

Na popisovaném zařízení instalovaném v centru AdMaS bylo již realizováno několik testů 

různých typů těles: betonové stropní panely, několik typů fasádních panelů, spřažené 

plechobetonové desky nebo různé modifikace betonových trámků.  

Měření průhybů je realizováno většinou pomocí nezávislého rámu nad zkušební komorou. 

Příklad nezávislého rámu nad vzorkem fasádních panelů je na Obr. č.6. Pomocí přednastavené 

křivky zatěžování či ručně je možné zatěžovat například krokově s odtížením na nulu, jak je 

předepsáno ve směrnici ETAG 034. 

 

 Nezávislý rám pro měření deformací nad vzorkem fasádního panelu. Obr. č.6:
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 Vzorek spřažené plechobetovné desky se záhyby ve fólii po stranách vzorku Obr. č.7:

z důvodu velkých průhybů desky. 

Při očekávaných velkých deformacích lze nechat ve fólii záhyby, aby svým napínáním 

nezkreslovala výsledky měření (Obr. č.7). 

Popisovaný zatěžovací systém je možné použít i pro cyklování. Například pro testování 

spřažených plechobetonových desek je v normě ČSN EN 1994-1-1 předepsáno zatížení 

čtyřbodovým ohybem v podobě cyklování (5000 cyklů v rozmezí 0,2 a 0,6 násobku limitního 

zatížení desky). Dodržení stejného postupu zatěžování bylo dosaženo pomocí přednastavené 

zatěžovací křivky. Po optimalizaci regulačních PID parametrů trval jeden cyklus zatížení 28 s. 

Celý proces cyklování tedy zabral přibližně 39 hod.  
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Abstract 

This paper is aimed to describe the knowledge related to the behaviour of concrete structures 

exposed to fire. There are defined the basic changes of the characteristics of concrete, reinforced 

and prestressed concrete structures affected by elevated temperatures. It deals with the 

implementation of structural and technical inspection of supporting structure of storehouse, 

which has been damaged by fire. 

Klíčová slova: Concrete, fire, high temperature, assessment, reinforced concrete structure, 

prestressed panel 

 ÚVOD 1

Stavební konstrukce degradují působením široké řady faktorů.  K běžným příčinám poruch 

objektů patří atmosférické jevy, působení vody a roztoků solí, působení nadměrných napětí atd. 

Tento článek se ale zabývá jednou konkrétní příčinou poruch stavebních konstrukcí – jedná se o 

vysoké teploty při požáru, které za určitých podmínek mohou konstrukci způsobit fatální 

následky. 

Příspěvek je zaměřen na chování betonových konstrukcí při požáru a následné hodnocení 

stavebně-technického stavu objektu po požáru. Tento komplexní problém je s ohledem na rozsah 

článku velmi zestručněn a jsou zde uvedeny pouze vybrané základní otázky. 

V první části příspěvku je uveden rozbor vlivu vysokých teplot na nejdůležitější mechanické 

charakteristiky betonu, betonářské a předpínací oceli, na což navazuje vysvětlení významu 

vzájemného spolupůsobení betonu s výztuží. Druhá část pak předkládá praktickou ukázku 

hodnocení zvoleného objektu, jehož hlavní nosný systém je tvořen železobetonovou a předpjatou 

betonovou konstrukcí. 
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 CHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ ZA VYSOKÝCH TEPLOT 2

Únosnost železobetonových a předpjatých betonových konstrukcí je zajištěna společným 

působením betonu a betonářské výztuže, zvýšené teploty tedy způsobují jednak fyzikálně-

chemické přeměny v cementové matrici a kamenivu, ale i výraznou měrou ovlivňují chování 

ocelových výztužných prvků. Betonová krycí vrstva zajišťuje spolupůsobení betonu s výztuží, 

chrání výztuž před negativními vlivy okolního prostředí a v případě působení požáru 

na konstrukci chrání výztuž před účinky vysokých teplot – beton částečně izoluje výztuž 

od přímého působení vysokých teplot.  

Při běžných teplotách materiály spolupůsobí díky přibližně shodným součinitelům teplotní 

roztažnosti. Nárůst teploty nad 100 °C ovlivňuje soudržnost výztuže a betonu. Součinitel teplotní 

roztažnosti oceli i betonu se s rostoucí teplotou zvyšuje, pro ocel nabývá vyšších hodnot. Dochází 

tak ke vzniku napětí a pozvolna se snižuje soudržnost betonu s výztuží. Ocel válcovaná za tepla 

je houževnatější, a proto z hlediska soudržnosti působí příznivěji. Také je vhodné použít do 

betonu kamenivo s podobnou teplotní roztažností jakou má ocel, například betony s vysokopecní 

struskou, čedičem či vápencem.  

2.1 Degradace betonu 

Zahříváním betonu dochází k růstu objemu kameniva a současně ke smršťování cementového 

tmele, který kamenivo obklopuje. Důsledkem těchto protichůdných objemových změn se vazba 

mezi cementovou matricí a kamenivem (tzv. přechodová fáze) stává nejslabším místem 

v zahřívaném kompozitním materiálu a v betonu vznikají trhliny. Rozsah degradace betonu závisí 

především na teplotách, které při požáru vzniknou, a na délce jejich působení. Dalšími faktory 

jsou rychlost zahřívání, druh použitého kameniva, obsah vody v materiálu a způsobu hašení 

konstrukce atd. 

 

 Graf relativních hodnot pevnosti betonu v tlaku při zvýšených teplotách podle ČSN Obr. č.1:

EN 1992-1-2 
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Dle ČSN EN 1992-1-2 je při navrhování konstrukcí na účinky požáru stanoveno snížení 

charakteristické pevnosti betonu v tlaku pro křemičité kamenivo při působících teplotách 500°C o 

40%, při teplotách 600 °C o 55% a při teplotách 700°C o 70%. Snížení charakteristické pevnosti 

betonu v tlaku je při použití vápencového kameniva při působících teplotách 500°C o 26%, při 

teplotách 600 °C o 40% a při teplotách 700°C o 67%. Snížení charakteristické pevnosti betonu za 

požáru je znázorněno na následujícím Obr. č.1. 

2.2 Degradace železobetonové konstrukce 

Nosná funkce železobetonových konstrukcí je určena mezí kluzu, která určuje hladinu napětí, při 

kterém se ocel začíná chovat pružnoplasticky a vznikají trvalé deformace. Hodnoty meze kluzu 

se snižují již při zahřátí oceli na 200 °C. Podle ČSN EN 1992-1-2 je při navrhování konstrukcí na 

účinky požáru stanoveno snížení meze kluzu betonářské oceli válcované za tepla při působících 

teplotách 500°C o 64%, při teplotách 600 °C o 82% a při teplotách 700°C o 93%. Snížení meze 

kluzu betonářských ocelí tvářených za studena je stanoveno při teplotách 500°C o 56%, při 

teplotách 600 °C o 74% a při teplotách 700°C o 92%. Tzv. kritické teploty betonářské výztuže je 

dosaženo při teplotách výztuže kolem 500 °C, kdy dochází k tzv. tečení oceli (nástup 

pružnoplastického chování) při hodnotách blízkých až rovných velikosti napětí hodnotě napětí 

oceli při plném zatížení konstrukce, na které je navržena. Konstrukce tak dosahuje předpokládané 

únosnosti důsledkem celkových deformací vyvolaných zvýšenými teplotami. 

Pevnost betonářské oceli se snižuje od zahřátí nad 300°C. Dle ČSN EN 1992-1-2 je 

při navrhování konstrukcí na účinky požáru stanoveno snížení charakteristické pevnosti 

betonářské oceli válcované za tepla při působících teplotách 500°C o 22%, při teplotách 600 °C o 

53% a při teplotách 700°C o 77%. Snížení charakteristické pevnosti betonářských ocelí tvářených 

za studena je stanoveno při teplotách 500°C o 64%, při teplotách 600 °C o 82% a při teplotách 

700°C o 93%. Za jakou dobu trvání požáru se ocel zahřeje na kritickou teplotu, závisí především 

na teplotě, která požárem vznikne, a na tloušťce krycí vrstvy betonu. 

2.3 Degradace předpjaté betonové konstrukce 

Konstrukční části vyrobené z předpjatého betonu odolávají účinkům vysokých teplot hůře 

a po kratší dobu než železobetonové konstrukce, poněvadž jsou díky využití předpínací výztuže 

navrhovány průřezy s menšími rozměry a ty se působením požáru rychleji prohřejí. Další jejich 

nevýhodou při předpínání je používání tvrdých za studena tažených patentovaných drátů, které 

jsou citlivější na vysoké teploty než ocel zpracovaná za tepla používaná na vyztužení 

monolitických nebo prefabrikovaných železobetonových konstrukcí.  

Únosnost předpjatého betonu je nepříznivě ovlivňována účinky vyšších teplot, především je 

snižována pevnost a modul pružnosti předpínací výztuže (i betonu), zvětšuje se dotvarování 

předpínací výztuže a zhoršuje se soudržnost. Může dojít k přetržení předpínací výztuže, rozdrcení 

tlačeného betou, usmýknutí v šikmé trhlině nebo k selhání soudržnosti v kotevní oblasti. Výztuž 

vlivem vysokých teplot nadměrně dotvaruje, čímž dochází k redukci předpětí způsobující vznik 

trhlin v tažené oblasti a následné snížení tuhosti průřezu. Vznikem trhlin v betonu a jejich 
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rozevíráním se omezuje ochranná funkce betonové vrstvy a zvýšené teploty se pak mohou 

působit přímo na výztuž.  

Kritických teplot je u předpínací výztuže dosaženo při nižších teplotách než u výztuže 

betonářské, konkrétně 400 °C pro předpínací pruty a 350 °C pro předpínací dráty a lana. Snížení 

meze kluzu předpínacích ocelí tvářených za studena je podle ČSN EN 1992-1-2 stanoveno 

při teplotách 100°C o 32%, při teplotách 200°C o 49%, při teplotách 300°C o 68% a při teplotách 

400°C o 87%. Snížení meze kluzu předpínacích ocelí kalených a popuštěných je stanoveno 

při teplotách 100°C o 27%, při teplotách 200°C o 38%, při teplotách 300°C o 42%, při teplotách 

400°C o 48% a při teplotách 500°C o 86% původních hodnot. 

Pevnost předpínacích výztuží je snížena již při zahřívání nad 100°C. Charakteristická pevnost 

předpínacích ocelí tvářených za studena (dráty a lana) se při působení teplot 200°C sníží o 13%, 

při teplotách 300°C o 30%, pří teplotách 400°C o 50% a při teplotách dosahujících 500°C o 70%. 

Snížení charakteristické pevnosti kalených a popouštěných předpínacích ocelí (pruty) bude při 

teplotách 200°C 8%, při teplotách 300°C o 14%, při teplotách 400°C o 31% a při teplotách 

500°C o 74% z původních hodnot platných pro běžné okolní teploty. 

Pro navrhování konstrukcí na účinky požáru je stanoveno snížení charakteristické pevnosti 

betonářské oceli válcované za tepla při působících teplotách 500°C o 22%, při teplotách 600 °C o 

53% a při teplotách 700°C o 77%. Snížení charakteristické pevnosti betonářských ocelí tvářených 

za studena je stanoveno při teplotách 500°C o 64%, při teplotách 600 °C o 82% a při teplotách 

700°C o 93%.  

Předpjatá konstrukce se působením požáru nezřítí náhle, neboť prohříváním se konstrukce 

nejprve prohýbá. Deformace rostou spolu s teplotou. Ani po ochladnutí se deformovaná výztuž 

nevrátí do původního stavu, vysoké teploty tedy způsobují trvalé deformace předpjatých 

konstrukcí. Konstrukce postižené požárem jsou poškozené trvale, protože se zmenšuje jejich 

předpětí. 

 HODNOCENÍ STAVEBNĚ-TECHNICKÉHO STAVU KONSTRUKCE PO POŽÁRU 3

3.1 Popis objektu a působení požáru 

Následující posouzení stavebně-technického stavu nosné konstrukce skladového objektu 

postiženého požárem ukazuje příklad vlivu působení účinků vysokých teplot na železobetonové a 

předpjaté stavební konstrukce.  

Jedná se o pětipodlažní nepodsklepený objekt se skeletovým systémem tvořený v příčném směru 

čtyřmi poli 4 x 6 m a v podélném směru devíti poli po 6 m. Budova je v podélném směru 

dilatována zdvojenými sloupy. Konstrukční výška podlaží je 5,40 m. Kolaudace budovy proběhla 

v roce 1981. 

Hlavní konstrukční systém je tvořen nosnými rámy, které jsou sestavené ze sloupů a z průvlaků. 

Sloupy obdélníkového průřezu mají rozměry 400 x 900 mm pro vnitřní sloupy, a obvodové 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

390 

 

sloupy s průřezem 400 x 600 mm. Průvlaky výšky 900 mm jsou v úrovni 300 mm od horní hrany 

opatřeny konzolou pro uložení železobetonových zapuštěných stropních panelů, spojení stropních 

panelů s konzolou průvlaku je realizováno prostě. Stropní konstrukce je tvořena 

železobetonovými panely typu Spiroll PPD 558/313. 

Objekt se využívá ke skladovým účelům, v požárem poškozené části byly uskladněny především 

kartonové cívky uložené na dřevěných paletách. Původní projektová dokumentace dle technické 

zprávy uvažuje s užitným zatížením podlahových ploch 1500 kp/m
2
, hodnotě odpovídá zatížení 

1,5 t/m
2
. 

Celý hasební zásah, dle vyjádření správce dotčeného areálu, trval přibližně dvě hodiny. 

Příslušníci hasičského záchranného sboru jako hasební látku použili vodu v množství 

odhadovaném na 5 až 6 m
3
. Rozvoj teplot a jejich působení během požáru ve skladovém objektu 

bohužel nebyl sledován. Jako příčina požáru byly identifikovány padající žhavé okuje vzniklé 

řezáním plamenem svislých potrubí v 2. nadzemním podlaží na cívky z kartonu a plastu 

a dřevěné palety uskladněné v 1. NP pod tímto potrubím. 

3.2 Metodika stavebně-technického průzkumu 

Průzkum objekt za účelem posouzení stavebně-technického stavu požárem postiženého objektu 

se zde sestává především z vizuálně defektoskopické prohlídky v zasažených částech budovy. 

V rámci snahy o zpřesnění odhadovaných zbytkových pevností betonu bylo odebráno několik 

vzorků z předpjatých panelů Spiroll, avšak vzhledem k velmi špatné kondici betonu nebylo 

možné z odebraných vzorků vyrobit zkušební tělesa.   

3.3 Hodnocení rozsahu poškození 

Vizuálně defektoskopická prohlídka odhalila následující vady a poruchy konstrukčního systému 

hodnoceného objektu: 

• Část předpjatých stropních panelů Spiroll nad 1. NP v místnosti nejvýrazněji zasažené 

požárem se rozpadla, u ostatních panelů došlo k odštěpení povrchové vrstvy betonu a odhalení 

výztuže. Dále se vlivem teplotní roztažnosti rozvolnily podélné spáry mezi stropními panely. 

Uvedené skutečnosti jsou dokumentovány na Obr. č.1. Veškeré stropní panely v místnosti jsou v 

havarijním stavu. Z tohoto prostoru došlo k přenosu významných účinků požáru přes okno do 

chodby a také směrem opačným, viz růžově šrafovaná oblast ve schématu v Obr. č.2. 

• Stav stropních panelů nad 1. NP v druhém poli chodby od vstupu do objektu vykazuje 

obdobný způsob a míru poškození jako panely v sousedící nejvíce zasažené místnosti. Části 

panelů jsou odprýskané, došlo k odhalení předpínací výztuže, podélné spáry mezi panely jsou 

rozpraskané a rozvolněné. Dále zde lze pozorovat výrazné průhyby panelů a často až vytržení 

části předpínací výztuže z panelů (viz Obr. č.3). 

• Tři pole sousedící s nejvýznamněji poškozenou oblastí při odborné prohlídce nevykazují 

tak závažné poruchy jako ve vedlejších polích, avšak s ohledem na působení zvýšených teplot se 
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očekává mírné snížení pevnostních charakteristik konstrukčních dílců. Oblast je zobrazena v Obr. 

č.2 červenou šrafou. 

• Výskyt trhlin na sloupech se vyskytují od působení účinků vysokých teplot v místnosti a v 

chodbě v druhém poli u vstupu do 1. NP. V 2. NP je viditelné poškození sloupů v dolní části 

účinkem opakovaných nárazů během převozu uskladněného materiálu. Sloupy významně 

poškozené požárem jsou zobrazeny ve schématu na Obr. č.2 zelenou barvou.  

• U průvlaků v místnosti hlavního působiště požáru v 1. NP došlo k částečnému 

odprýskávání povrchové krycí vrstvy betonu, které má za následek odhalení třmínků. S ohledem 

na vysokou tepelnou vodivost betonu lze očekávat i přenos vysokých teplot do vnitřních částí 

průřezu betonu, a tedy i redukci charakteristických parametrů betonu a betonářské výztuže. 

Významně poškozené průvlaky zobrazuje schéma na Obr. č.2 žlutou barvou. 

 

 Poškozený strop v 1. NP v nejvíce zasažené části skladové budovy Obr. č.2:
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 Schéma konstrukce 1. NP včetně označených oblastí (vysvětlivky viz text) Obr. č.3:
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 Vstupní chodba v 1. NP – pohled na panely Spiroll po požáru Obr. č.4:
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3.4 Doporučení 

Pro navrácení dostatečné únosnosti poškozeným konstrukčním prvkům objektu a tedy i možnosti 

bezpečného využívání skladových prostor se doporučují následující opatření: 

• Snížení povoleného užitného zatížení z původní hodnoty 1,5 t/m
2
 (1500 kp/m

2
) na novou 

hodnotu 1,0 t/m
2
 po dohodě s vlastníkem objektu zastoupeným vedoucím areálu. 

• Kompletní odstranění a nahrazení poškozených předpjatých stropních panelů, lokalizace 

je uvedena v Obr. č.2 – růžové šrafování ve schématu.  

• Sanace poškozené pětice sloupů v 1. NP, uvažované sloupy jsou zobrazeny v Obr. č.2 ve 

schématu zelenou šrafou. 

• Sanace celkem 4 průvlaků, lokalizace je uvedena žlutou šrafou ve schématu v Obr. č.2. 

• S ohledem na omezený rozsah diagnostických prací na vizuální prohlídku se požaduje 

provedení statické zatěžovací zkoušky 3 polí stropní konstrukce nad 1. NP pro ověření 

dostačující únosnosti skladovacích ploch. Plocha pro doporučenou zatěžovací zkoušku je 

vyobrazena červeným šrafováním ve schématu Obr. č.2. 

• S ohledem na havarijní stav se doporučuje zajistit stropní konstrukci proti odpadávání 

částí dílců v poškozené oblasti objektu v 1. NP do doby realizace nutných stavebních opatření pro 

bezpečný pohyb chodců pod těmito konstrukcemi. Dále se doporučuje nevstupovat na podlahy 

uložené na uvedených stropní konstrukcí v 2. NP. 

 

 Pohled na nosnou konstrukci v 2. NP – z důvodu výrazně poškozené stropní Obr. č.5:

konstrukce nad 1. NP v uzavřená oblast označena páskou 
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 ZÁVĚR 4

Článek se zabývá ovlivněním chování betonových konstrukcí po působení požáru. První část 

popisuje změny materiálových charakteristik betonu, betonářských výztuží a předpínacích 

výztuží. Je zdůrazněn značný význam spolupůsobení dvou tak rozdílných materiálů jako je beton 

a ocelová výztuž. Při zvýšení teplot dochází k rozrůznění teplotních roztažností, je výrazně 

redukováno spolupůsobení a někdy vlivem odštěpování betonové krycí vrstvy může být výztuž 

odhalena a vystavena přímému působení teplot při požáru, což vede k urychlení degradace 

výztuže a tím celkové redukci únosnosti konstrukce.  

Uvedené poznatky jsou s výhodou využity v druhé části příspěvku, která pro názornost popisuje 

příklad stavebně-technického průzkumu skladového objektu, který byl zasažen požárem. 

S ohledem na stav betonových prvků v nejvíce poškozené části zde nebylo možné vyrobit 

zkušební tělesa, a tak se hodnocení dotčené části stavby opírá především o vizuálně-

defektoskopickou prohlídku, která ale odpověděla na naprostou většinu otázek nutných pro odhad 

schopnosti konstrukce přenášet požadovaná zatížení. Podle zjištění průzkumu byla provozovateli 

budovy doporučena taková stavební a bezpečnostní opatření, aby mohl objekt nadále sloužit jako 

skladový prostor a nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti osob. 
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Abstract 

The article is focused on the observation of usable possibilities of reducing the bulk density of 

Polymer-Modified Mortars (PMM). In the area of repair materials was a matter for the 

rehabilitation of aerated concrete using polystyrene, HD-PE micro granulate and rubber granulate 

(used tires). 

Klíčová slova: Správkové hmoty, organická plniva, pórobeton, polymery modifikovaná malta 

 ÚVOD 1

Cílem práce bylo vytvoření lehčených správkových hmot s využitím lehčených plniv, lehčených 

plniv vyrobených z druhotných surovin anebo s přímým využitím druhotných surovin. Tato část 

byla zaměřena na výrobu lehčené správkové hmoty využívající vedlejší energetický produkt 

(elektrárenský popílek) a plniva na organické bázi. Definované parametry lehčené správkové 

hmoty byly následující: 

 objemová hmotnost max. 650 kg ∙ m
-3 

, 

 pevnost v tlaku max. 3,0 N∙mm
-2

, 

 přídržnost k pórobetonu 0,3 – 0,5 N∙mm
-2

. 

s 

1.1 Přísady používané pro výrobu malt 

Polymerem modifikované malty (PMM), využívající vysoce kvalitní redispergovatelné polymerní 

prášky a vodné polymerní disperze, se staly celosvětově populárními pro výrobu stavebních 

materiálů, a to zejména hmot pro dokončování a opravy staveb [1]. PMM představují poměrně 

složité systémy [2]. Komerčně dostupné PMM jsou obvykle vyrobeny jako suchý produkt 

skládající se z pojiva, minerálních plniv a přísad. Nejtypičtějším pojivem je portlandský cement, 

který se používá v kombinaci s různými typy minerálních plniv [3]. V řadě různých druhů 

polymerních přísad, které jsou dostupné na trhu, představuje ethylen-vinylacetátový kopolymer 
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(kopolymer EVA) standardní volbu pro výrobu suchých PMM, protože má vynikající 

kompatibilitu s cementovou matricí [4]. Mezi další používaná aditiva patří například ethery 

celulózy (CE), které jsou velmi rozšířené díky možnosti regulace zpracovatelnosti čerstvého 

cementového kompozitu [5].  

 VYBRANÉ VÝSLEDKY 2

Základní receptura správkové malty určené pro opravy pórobetnů byla následující: pojivo, plniva, 

příměs a aditiva nutná pro dosažení požadovaných parametrů (kopolymer EVA, CE, plastifikátor 

a odpěňovač). Složení referenční receptury je uvedeno v Tab. č.1. 

 Složení referenční správkové malty (suchá směs) Tabulka č.1:

Surovina Hmotnost suché směsi [%] 

Cement CEM I 42,5 R 36,00 

Křemenný písek PR 32 16,00 

Elektrárenský popílek 4,80 

Mletý vápenec (0,0 – 0,4 mm) 41,03 

Aditiva 2,17 

 

Jako částečná náhrada plniva byly použity následující materiály na organické bázi: pěnový 

polystyren, HD-PE granulát a gumový granulát (z ojetých pneumatik), jejichž ukázky jsou 

uvedeny na Obr. č. 1–3. 

   

Obr. č.1: Pěnový polystyren Obr. č.2: HD-PE granulát Obr. č.3: Gumový granulát 

 

Jako první byla u všech hmot stanovena objemová hmotnost v čerstvém stavu. Ze všech směsí 

byla dále připravena zkušební tělesa o velikosti 40 × 40 × 160 mm, u kterých byly po 28 dnech 

uložení v laboratorních podmínkách stanoveny objemové hmotnosti a která byla následně 

podrobena zkoušce pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. Dále byly správkové hmoty naneseny na 

dlaždice vyrobené z betonu a pórobetonu v tloušťce malty ± 12 mm pro stanovení přídržnosti. 

Výsledky uvedené v Tab. č. 2 jsou průměrné hodnoty ze 3 stanovení přídržností. 
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Schéma postupu prací je uvedeno na Obr. č. 5, dosažené výsledky jsou uvedeny v Tab. č. 2 

a graficky znázorněny na Obr. č. 5–8. 

 

 

Obr. č.4: Postup prací – schéma 

 

Tabulka č.2: Výsledky stanovení objemových hmotností, pevností a přídržností 

R
e
c
e
p

tu
ra

 

Objemová 
hmotnost 

ČS 

Objemová 
hmotnost   

28 dní 

Pevnost 
v tahu za 

ohybu 

Pevnost 
v tlaku 

Stanovení přídržnosti 

Betonová 
dlaždice 

Pórobeton 

[kg/m
3
] [kg/m

3
] [N∙mm

-2
] [N∙mm

-2
] [N∙mm

-2
] [N∙mm

-2
] 

Referenční 2187 1968 6.2 45.2 2.1 xx 

Pěnový 
polystyren 

673 605 1.1 3.0 0.761 0.347 

HD-PE 
granulát 

912 687 1.4 5.4 0.873 0.369 

Výběr lehkých plniv 

Návrh receptur 

Výroba zkušebních těles  Stanovení objemové hmotnosti čerstvé 

směsi 

Zrání zkušebních těles 28 dní v laboratorním prostředí 

Zkoušení Objemová hmotnost (ČSN EN 1015 – 10) 

Pevnost v tahu za ohybu (ČSN EN 1015 – 

11) 

Pevnost v tlaku (ČSN EN 1015 – 11) 

 

Stanovení přídržnosti odtrhovou zkouškou 

(ČSN EN 1015 – 12)  

- Zkoušení na betonové dlaždici 

- Zkoušení na pórobetonové tvárnici 

Nahrazení kameniva 
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Gumový 
granulát 

1005 736 1.6 6.1 0.619 0.287 

s 

 

Obr. č.5: Výsledky stanovení objemových hmotností 

 

Obr. č.6: Výsledky stanovení pevností v tlaku 
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Obr. č.7: Výsledky stanovení pevností v tahu za ohybu 

 

Obr. č.8: Výsledky stanovení přídržností 

 

 DISKUSE DOSAŽENÝCH VÝSLEDKŮ 3

Pro vylehčení správkové hmoty za účelem její použitelnosti pro sanaci pórobetonových 

konstrukcí bylo nutné vyměnit standardně používané plnivo (mletý vápenec a písek) za lehčené. 

Jednu z možností představuje využití plniva na organické bázi, jak bylo prokázáno touto prací. 

Rozdílné hodnoty soudržnosti s podkladem při použití na betonové dlaždici a pórobetonové 

tvárnici jsou způsobeny především nízkými pevnosti v tahu za ohybu pórobetonových tvárnic. Při 
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zkoušce soudržnosti s pórobetonovou tvárnicí docházelo vždy k odtržení zkušebního terče ve 

struktuře podkladní hmoty. 

Na Obr. č. 9–12 je viditelná struktura správkových hmot obsahujících použitá lehčená plniva. 

  

Obr. č.9: Správková hmota referenční Obr. č.10: Správková hmota s pěnovým 

polystyrenem 

  

Obr. č.11: Správková hmota s HD-PE 

granulátem 

Obr. č.12s: Správková hmota s gumovým 

granulátem 

 ZÁVĚR 4

V průběhu řešení se podařilo navrhnout a odzkoušet správkové hmoty použitelné pro sanace 

pórobetonových konstrukcí. Jelikož správkové hmoty použitelné pro sanaci pórobetonových 

konstrukcí doposud nejsou na českém trhu se stavebními materiály k dispozici a proto se jedná o 

velmi perspektivní výrobek. 
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Abstract 

Lime-metakaolin pastes and mortars containing 40% and 50% of metakaolin were prepared from 

a commercial lime. The pastes were cured up to 1 year under humid conditions. Development of 

crystalline phases was studied by X-ray diffraction and structure was observed by SEM. The 

hemicarboaluminate and monocarboaluminate AFm phases started to form in the moist pastes 

early. When portlandite content significantly decreased, the strätlingite started to form at the 

expense of the hemicarboaluminate and monocarboaluminate phases. Relation between the 

relative XRD intensities of crystalline phases over time was expressed graphically. Morphology 

of the structure was observed by SEM that was equipped with EDS analyzer. Compressive 

strength of mortars cured in humid conditions was increasing. 

Keywords: metakaolin, hemicarboaluminate, monocarboaluminate, strätlingite, X-ray 

diffraction, SEM 

 INTRODUCTION 1

Fired clays, and mainly metakaolin are widely used pozzolanic additions to lime mortars today. 

Main reactive component in metakaolin is metakaolinite (Al2Si2O7). Metakaolinite in the 

metakaolin is a very active pozzolan that readily reacts with Ca(OH)2 in the presence of water to 

produce various hydration products. The type of reaction products formed depends on 

metakaolin/lime ratio, reaction temperature, curing time, availability of moisture, presence of 

calcium carbonate or access of air. Main products that can possibly form in the moist metakaolin-

lime pastes include C-S-H gel and crystalline calcium aluminate hydrate phases of various types. 

Crystalline calcium aluminate hydrates that can occur in hydrated lime-metakaolin mixtures 

generally belong to two groups: one includes hexagonal AFm (Al2O3-Fe2O3-mono) phases, the 

other cubic hydrogarnets. The AFm phases relevant to lime-metakaolin mixtures include C4AHn, 

C4AC̅0.5H12 (calcium hemicarboaluminate, Hc), C4AC̅H11 (calcium monocarboaluminate, Mc) and 

C2ASH8 (strätlingite, or gehlenite hydrate).  

The AFm phases have layered structure, which in the case of the iron-free calcium aluminates is 

composed of the positively charged principal layer of [Ca2Al(OH)6]
+
 and a negatively charged 
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interlayer region that contains charge-balancing anions and water molecules [1-8]. Anions in 

AFm phases can be under appropriate conditions exchanged in some cases. Layer thickness in 

different type of AFm phases depends on the type of anion present in the interlayer and the 

amount of interlayer water [5,6]. According Matschei et al. [9] there are only three exchangeable 

anion species - hydroxide, carbonate and aluminosilicate that can occur in the interlayer region of 

the AFm phases in hydrated lime-metakaolin mixtures. The hydroxy-AFm phase, C4AHn forms in 

a carbonate free environment and can appear in various hydrate forms depending on humidity 

conditions. In the presence of carbonate ions the C4AHn transforms into AFm phases that contain 

carbonate anions in their structure. And, under appropriate conditions the strätlingite, which is the 

AFm phase with silicate (aluminosilicate) anions, can also be formed. 

In the presence of carbonate ions in the system the OH anions in the hydroxy-AFm (C4AHn) can 

be progressively replaced by carbonate anions in the presence of increased concentration of CO3 

ions in the system. Conversion of C4AHn firstly to hemicarboaluminate, Hc and then at higher 

CO3
 
ions concentration to monocarboaluminate, Mc was reported by [5,6,9,10,11]. Replacement 

of OH ions in the OH-AFm by CO3 ions was found to stabilize the AFm phases at 25°C and their 

stability was reported to increase with rising carbonate content [9,12,13].  

Strätlingite C2ASH8 is another AFm phase that can form under appropriate conditions in lime-

metakaolin pastes. The structure of strätlingite contains an aluminosilicate anion 

[AlSi(OH)8.H2O]
- 

in its interlayer regions [6,14-16]. Thermodynamic conditions that are 

appropriate for strätlingite formation in various binder systems are given by concentration of ions 

from CaO, Al2O3 and SiO2 in a pore solution. According Dron [16] and Damidot and Glasser 

[17] the strätlingite and calcium hydroxide are incompatible solid phases that cannot coexist 

together. In other words strätlingite is unstable in the presence of calcium hydroxide. Strätlingite 

was detected as a main crystalline phase in the lime-metakaolin mixtures with metakaolin content 

above 25% [18,19]. Also of De Silva and Glasser [19] reported about increasing stability of 

strätlingite in mixtures with the decreasing content the lime. However, it was not detected in the 

mixtures with the metakaolin content lower than 25% [18]. Midgley and Bhaskara Rao [20] 

reported that mechanism of strätlingite formation can be explained by the diffusion of silica ions 

into the structure of metastable calcium aluminate hydrates [21] when the extent of the reaction 

was dependent on the availability of CSH gel [22]. Possible coexistence of strätlingite, AFm 

phases and C-S-H depends on the composition the binder system, where the presence of AFm 

phases seems to be affected by the presence of C-S-H in the system. Numerous authors, such as 

[6,23-25] reported that aluminium atoms may incorporate into the structure of C-S-H to form a 

partially Al-substituted C-S-H, or C-(A)-S-H. The AFm phases appear to be consumed or 

destroyed by C-S-H, or at least their crystallinity can be lowered in the presence of C-S-H so that 

they can no longer be detected by XRD or thermal analysis.  
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 EXPERIMENTAL 2

2.1 Materials, pastes composition and curing conditions 

Lime-metakaolin pastes were prepared from commercial materials as follows: 

a) Dry hydrated lime powder, standard designation EN 459-1 CL90-S, produced by Calmit, 

production plant Tisovec, Slovakia. Chemical composition is given in Table 1. 

b) Metakaolin-I from producer Sedlecký kaolin a.s., Božičany, Czech Republic, product 

designation Metakaolin S-Meta-2 (Table 1). It was used for preparation of lime-

metakaolin pastes. 

c) Metakaolin-II produced by Keramost a.s., Most, Czech Republic. It was used for 

preparation of lime-metakaolin mortars. 

d) Natural standard silica sand with continuous grading according CEN EN 196-1. 

Table 1: Chemical composition of hydrated lime and metakaolin (in wt. %) 

 
SiO2 

Al2O

3 

Fe2O

3 
CaO MgO TiO2 K2O Na2O SO3 

Ign. 

loss 

Lime 
0.35 0.13 0.08 73.3 0.60 

<0.0

1 
0.16 < 0.2 0.55 24.6 

Metakaolin I 53.3 41.9 0.83 0.37 0.32 0.29 0.90 < 0.2 0.09 1.70 

Metakaolin II 52.6 40.5 1.23 0.13 0.34 0.52 1.54 < 0.2 0.02 2.78 

 

Lime-metakaolin (L-MK) pastes containing 40% and 50% of metakaolin (I) by weight were 

prepared. Pastes were mixed for 5 minutes. Paste samples of a plate shape about 15 mm thick 

were then formed and stored in sealed plastic containers to prevent moisture loss. Under these 

conditions the pastes were left to harden at relative humidity (RH) of about 100% and ambient 

room temperature 23±2 °C. In the predetermined time intervals the containers were opened and 

small fragments of hardened pastes were taken for XRD analyses. Powdered samples were 

analyzed in moist state. Fragments of samples for SEM analysis were dried by acetone and then 

in a desiccator. 

Lime-metakaolin mortars were prepared from the lime hydrate, metakaolin (II) and quartz sand 

with standard gradation. The mortars contained 40% MK and 50% MK in the binder. Sand-

binder ratio was 1350/350 by mass. Water binder ratio was about 0,48 by mass. Mortar cylinders 

with high and diameter of 30 mm were cured in humid environment. 

2.2 Analytical techniques and sample preparation 

Phase composition and development of new phases in the pastes was studied by powder X-ray 

diffraction (XRD) phase analysis and scanning electron microscope (SEM). Bruker D2 PHASER 

powder diffractometer equipped with Cu anode using CuKα radiation (λ=1.5418 Å) was used for 

X-ray identification of crystalline compounds in pastes. Scanning electron microscope (SEM) 
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Vega 3, Tescan, Czech Republic was used for observing samples morphologies. Operating 

acceleration voltage used was 30 kV. The SEM was also equipped with EDS (SDD) detector by 

Oxford Instruments for EDX analysis.  

Pastes were analyzed by XRD in the moist state without drying. To prepare the samples for 

analysis, the wet L-MK pastes were taken from the storage containers, crushed into small pieces 

and finally grinded in an agate mortar with a pestle. No special pracautions were taken against 

carbonation of wet samples during their handling on air. Prepared paste-like samples were then 

loaded to the sample holder and its surface was smoothed out. Pastes for SEM observations were 

dried in the desiccator. 

 RESULTS AND DISCUSSION 3

XRD patterns of the L-MK pastes cured at RH 100% in Fig. 1 and Fig. 2 show that calcium 

hydroxide (portlandite) was totally consumed within the first 14 days and 28 days in pastes with 

40% MK (Fig. 2) and 50%MK (Fig. 2), respectively. (It must be noted here that results in Fig. 2 

does not represent the relative content of crystalline phases, but only the ratio of intensity of the 

peak of a relevant phase to the sum of maximum intensities of all phases occuring in the sample. 

Therefore, the results represent only the occurrence of relevant phases in relation to time.) The 

results found correspond generally to some previous findings [21, 26, 27]. According the 

mentioned authors the pozzolanic reaction of metakaolin is relatively very fast and time needed 

for complete disappearance of portlandite depends on the L/MK ratio. The XRD patterns in Fig. 1 

reveal that the reaction products included crystalline phases belonging to the AFm group, namely 

calcium hemicarboaluminate hydrate C3A·0.5CaCO3·0.5Ca(OH)2·11.5H2O (Hc), calcium 

monocarboaluminate hydrate 3CaO·Al2O3·CaCO3·11H2O (Mc) and strätlingite 

2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O. The source of carbonate anions was calcium carbonate that originated 

mostly from the commercial, partly carbonated lime. Strätlingite started to appear after the 

portlandite phase disappeared, or its content was decisively reduced. Other product formed was 

C-S-H gel, or C-(A)-S-H gel. This phase was difficult to identify in the XRD patterns because of 

its near to amorphous character, especially in the presence of calcite.   
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Fig. 1: Phase development in the lime-metakaolin paste with 50% MK content in relation to time. 

Symbols used: (P) portlandite, (St) strätlingite, (Hc) hemicarboaluminate, 

(Mc) monocarboaluminate, (C) calcite and (Q) quartz. 

 
Time (days) 

Fig. 2: Relative intensities of main crystalline phases in lime-metakaolin paste containing 40% of 

metakaolin (MK) determined by XRD. Symbols used: Empty red circle - portlandite, full 

violet circle - strätlingite and blue square - AFm phase. AFm indication includes total 

amount of Hc, Mc and also C4AH13, if any present. 
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Fig. 3: Development of compressive strength of mortars subjected to curing in humid conditions: 

at RH 100%.  

The development of the compressive strength of lime-metakaolin (L-MK) mortars that contained 

40% and 50% of MK in the binder is shown in Fig. 3. Compressive strengths of the mortars that 

were cured in humid environment relatively rapidly increased. It should be noted here that the 

specimens were almost water saturated during their storage in the molds and also afterwards. The 

moisture in the mortars thus enabled the pozzolan reaction to take place.  

Comparison of the results presented in Figs. 1-3 shows that compressive strength increase of 

mortars was the most intensive during the initial period when the portlandite content was high 

and was rapidly consumed by the pozzolanic reaction. It can be assumed that calcium hydroxide 

in the mixture prevents to achieve high strength of mortars because wet calcium hydroxide is in 

the plastic state. The mortars, therefore, can obtain significant values of compressive strength 

only after the calcium hydroxide is consumed by the pozzolanic reaction and converted to 

reaction products.  
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(a)  (b)  

(c)  (d)  

Fig. 4: Electron micrographs showing the microstructure of a metakaolin-lime paste with 40% of 

MK after (a) 1 day, (b) 2 days and (c, d) 5 days of moist curing. 

SEM images showing morphology of the L-MK paste with 40% of MK after 1 day, 2 days and 5 

days of moist curing are presented in Figs. 4 (a-d). In the paste there are prevailingly small 

particles of indistinct shape observable after 1 day and 2 days of curing (Fig. 4 (a, b)). The 

particles represent metakaolin and lime hydrate. Besides these, a small number of small 

hexagonal crystals can also be observed in the paste at this time. The number and size of 

hexagonal plate-like crystals significantly increased in the paste after 5 day of curing. The 

hexagonal plate-like products most probably correspond to hemicarboaluminate phase, or other 

type of AFm phases. These results are in good agreement with the results of XRD analysis.  
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 CONCLUSION 4

Addition of metakaolin to lime affected significantly compressive strength of mortars that were 

cured in humid environment. It confirmed that the positive pozzolanic potential of the material 

was critically affected by the environmental conditions under which the mortars were cured. 

Main products of pozzolanic reaction in the lime-metakaolin mortars were C-S-H or C-(A)-S-H 

gel, calcium hemicarboaluminate, calcium monocarboaluminate and strätlingite. Free lime in the 

lime-metakaolin mortar was consumed in less than 2 weeks of curing of mortars in the humid 

condition. Type and amount of the crystalline aluminate bearing compounds varied in time. 

Formation of C-S-H could not be reliably described on the basis of XRD analyses. Formation and 

stability of various aluminate phases over time was decisively affected by the 

presence/concentration of portlandite in the pastes. Hemicarboaluminate and 

monocarboaluminate phases formed already after 7 hours in the wet lime-MK pastes. During the 

next few days the relative content of Hc and Mc phases in the pastes increased very rapidly. 

These changes reflected the fast rate of pozzolanic reaction between lime and metakaolin. 

Concentration of Hc in all the pastes was higher than of Mc. Formation of both the carbonate 

bearing AFm phases, Hc and Mc, was caused by the presence of a small amount calcium 

carbonate in the commercial lime. 
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Abstract 

This paper deals with the origin identification and determination of properties of historical bricks 

in a technical survey of a significant 19th century building in Brno. The authors had a unique 

opportunity to work with a representative sample of bricks used in the construction of the 

building and its reconstruction. 

Klíčová slova: Historické cihly, značky na cihlách, stavebně technický průzkum. 

 ÚVOD 1

V každodenním životě jsme obklopeni množstvím stavebních objektů z různých historických 

období, které jsme zvyklí vnímat jako architektonický celek. Každá konstrukce je však vytvořena 

z dílčích stavebních a konstrukčních prvků, které mohou mít často nedocenitelnou vypovídací 

hodnotu o stavbě samé, jejích vlastnostech, ale i o úrovni stavební výroby v daném místě a době. 

Právě rekonstrukce původních objektů, zejména těch, kde neproběhly pozdější zásahy 

a přestavby, představuje pravou studnici informací o použitých materiálech a prvcích. 

Při rekonstrukci budovy bývalého sirotčince na Gorkého ulici v Brně se díky přestavbě objektu a 

demolici jednoho křídla naskytla možnost získat reprezentativní soubory zdících prvků a 

kovaných táhel jednoznačně datovaných vznikem objektu v roce 1872 a postavením přístavby v 

roce 1905. Zejména soubor získaných kolkovaných cihel naznačil, že na stavbě objektu se 

současně podílela řada dodavatelů. 

 CIHLY PŘI STAVEBNĚ TECHNICKÝCH A STAVEBNĚ HISTORICKÝCH 2

PRŮZKUMECH 

V rámci stavebně technických průzkumů, kterými se zabývá Ústav stavebního zkušebnictví, 

součást Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně, je běžně řešena problematika 

diagnostiky historických konstrukcí z cihelného zdiva. 

Častým požadavkem v rámci diagnostiky objektu je buď posouzení stáří zdiva na základě 

typologie použitých cihel, anebo naopak odhad kvality zdících prvků na základě znalosti stáří a 
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původu. Jde o případy, kdy nelze jednoznačně identifikovat stáří částí objektu na základě 

dochovaných historických informací, materiálů či stavebně-historického průzkumu. Většinou se 

jedná o zděné objekty vytvořené v období od konce 18. do poloviny 20. století. 

Úkol je to nesnadný a v řadě případů zcela nemožný. Prakticky v každém historickém období 

bylo běžné recyklovat stavební prvky a právě cihly byly pro svoji trvanlivost zcela běžně 

využívány sekundárně, tedy zdění probíhalo s využitím již dříve jinde použitých cihel. Klasickým 

příkladem je například užívání cihel získaných při demolici prvků tereziánského opevnění v 

Olomouci (cihly s orlicí a iniciálami F.M.T.). S těmito cihlami se dnes setkáváme ve stavbách z 

přelomu 19. a 20. století nejen v okolí Olomouce, ale například i na Znojemsku. 

Pokud odhlédneme od problémů spojených s recyklací zdících prvků, identifikace původu a stáří 

cihel je do jisté možná na základě stanovení rozměrů jednotlivých cihel v konstrukci a analýzou 

jejich případných typických znaků a značení. I to je však z řady důvodů poměrně komplikované a 

nejednoznačné. 

 IDENTIFIKACE CIHEL NA ZÁKLADĚ VNĚJŠÍCH ZNAKŮ 3

Ve střední Evropě se v průběhu staletí měnily rozměry cihlářských výrobků i jejich vnější 

podoba. Pro období stavby a přestavby Chlapeckého sirotčince byly v platnosti následující 

předpisy týkající se rozměrů cihlářských výrobků. 

V roce 1839 byly pro Čechy předepsány základní rozměry cihel pro zdění (tzv. zdice) 11½ × 5½ 

× 2½ palce (302 × 144 × 65 mm) a současně bylo předepsáno razit na cihlu značku výrobce – 

cihelny. Rozměry byly uváděny pro výrobky po výpalu. 

Na Moravě zůstal v platnosti výnos Moravsko-slezského gubernia z roku 1810, s rozměrem zdice 

11½ × 5¾ × 2¾ palce (palec dolnorakouský - 302 × 151 × 72 mm). V období od druhé poloviny 

18. století do poloviny 19. století byla v monarchii vydána řada výnosů ohledně rozměrů 

cihlářských výrobků, které spolu ne vždy zcela korespondovaly. 

Zcela unifikovaného formátu bylo dosaženo až k datu 14. 4. 1883 v souvislosti s metrologickou 

reformou. Formát cihel pro zdění byl stanoven na 290 × 140 × 65 mm. Opuštění měření v palcích 

odstranilo dosavadní roztříštěnost jednotek a formátů. 

Mohlo by se tedy zdát, že identifikace stáří cihly je poměrně jednoduchou úlohou díky stanovení 

rozměrů a porovnání s předpisy jednotlivých let. Opak je však pravdou. Díky technologii výroby 

a faktu, že při výpalu dochází ke smrštění cihlářského střepu, závislém na složení materiálu i 

podmínkách výroby, jsou rozměry cihel dosti variabilní oproti platným předpisům. Daný problém 

dokládá M. Ebel na základě vyhodnocení zprávy o Vyšetření stavu výroby cihlářských výrobků v 

Čechách dle krajů 1837/1838. Ze zprávy lze vyvodit následující: 

předepsaná délka cihly 11 ½ palce kolísala od 9 do 13 palců, jde tedy o odchylky až 2 ½ palce (65 mm)  

předepsaná šířka cihly 5 ½ palce kolísala od 4 ½ do 6 palců, jde tedy o odchylky až 1 palec (26 mm) 
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předepsaná výška cihly 2 ½ palce kolísala od 1 ¾ do 3 palců, jde tedy o odchylky až ¾ palce (19 mm) 

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že možné odchylky od stanovených rozměrů mohou být 

značné. Pokud současně připustíme, k podobným odchylkám mohlo docházet i po metrické 

reformě, kdy řada lokálních cihelen pracovala nezměněnou technologií výroby, může být 

identifikace stáří cihly z tohoto období ošidná, neboť cihly z doby před metrickou reformou a po 

ní mohou mít srovnatelné rozměry. 

Přínosem je naopak značení cihel - tzv. kolkování. Kolky rozlišujeme dvojího druhu, pozitivní a 

negativní. Pozitivní kolek byl vytvořen tak, že ve dně formy byla vyryta či vypálena značka. 

Díky způsobu výroby jsou pozitivní kolky méně výrazné, a většinou daleko jednodušší, než 

pozdější kolky negativní (kdy na dno formy byla umístěna reliéfní raznice, jež po odformování 

vytvořila negativní reliéf v cihlářském výrobku). 

V 18. století a na počátku 19. Století bylo značení cihel v Čechách a na Moravě spíše výjimkou, a 

pokud ke značení docházelo, tak jen na malém procentu výrobků dané cihelny. 

Naopak, od roku 1839 bylo v Čechách pro cihly značení přímo nařízeno. Vzhled kolků nebyl 

nijak předepsán, na jejich podobě se projevuje kreativita majitele cihelny, a důležitost, kterou 

přikládali této jistého druhu reklamě. Můžeme tak pozorovat nejčastěji cihly s kolky ve formě 

iniciál majitele či tradičního názvu cihelny, vzácněji kolky s propracovanými reliéfními erby 

a symboly, případně primitivní kolky ve formě malé značky. Často je kolek doplněn kolky 

číselnými, které pravděpodobně označovaly číslo sady forem nebo pracovní skupinu. Bohužel do 

dnešních dnů nebyly značky na českých a moravských cihlách systematicky zpracovány, na 

rozdíl od řady evropských zemí včetně Slovenska. 

  BUDOVA CHLAPECKÉHO SIROTČINCE V BRNĚ 4

Při hodnocení starých cihel bývá problém získat dostatečně reprezentativní a co do množství 

statisticky významný soubor cihel z určité oblasti, který navíc není ovlivněn sekundárním použitím 

starších cihel (tzv. z bouraček). Taková příležitost se naskytla při rekonstrukci budovy bývalého 

chlapeckého sirotčince na Falkensteinerově ulici č. 14 v Brně, v současné době budovy A v areálu 

Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, na ulici Gorkého 14.  
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 Budova městského chlapeckého sirotčince ještě v původní třípatrové podobě na Obr. č.1:

dobové pohlednici vydané kolem roku 1900 (pohlednice z archivu P. Cikrle). 

 

 Demolice přístavby objektu a probíhající rekonstrukce původní budovy - původ Obr. č.2:

posuzovaného souboru cihel (foto encyklopedie.brna.cz) 

Budova byla postavena za peníze nadace známého brněnského mecenáše Valentina 

Falkensteinera v letech 1871-72 podle architektonického modelu Heinricha Drasche von 

Wartinberk. Plány pro výstavbu zhotovil významný brněnský architekt Josef Arnold, který stavbu 

i prováděl spolu s Moritzem Kellnerem. 
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Při stavebně technickém průzkumu objektu bývalého sirotčince se naskytla díky demolici 

některých částí objektu výjimečná příležitost odebrat ze stavby reprezentativní soubor cihel, který 

by umožnil doplnit historii objektu pokusem o identifikaci dodavatelů cihel na stavbu, a současně 

by umožnil provést materiálové zkoušky cihel a stanovit jejich fyzikálně mechanické vlastnosti. 

Z bouraných kleneb a zdí bylo odebráno více než 400 kusů cihel, z nichž bylo pro potřeby 

identifikace a následných zkoušek v první fázi vybráno 80 nejzachovalejších. 

Podle výchozího předpokladu pocházely všechny vzorky z původní části objektu z roku 1872, 

nicméně již první stanovení rozměrů naznačovalo, že by část cihel mohla být mladší, a sice z 

přestavby v roce 1905. Nicméně, rozměry některých kusů nebyly jednoznačně „metrické“ ani 

„předmetrické“, z důvodů variability rozměrů při výrobě. 

Cihly zkoumaného souboru nesly zdánlivě značení 18 různých výrobců negativními kolky (viz 

Obr. 7, Obr. 8), dílčích variant znaků bylo ještě více. 

  NALEZENÉ TYPY CIHEL – VÝROBCI. 5

Pokus o identifikaci jednotlivých výrobců, vzhledem k tomu, že tato problematika nebyla pro 

Českou republiku dosud systematicky řešena, proběhl jednak výchozím porovnáním rozměrů 

cihel, a následně porovnáním podoby kolků (jejich písmen) se seznamy výrobců cihel v 

brněnském regionu. 

Zde se zaslouží poděkovat panu Petru Vondrákovi, známému sběrateli cihel, který se identifikaci 

výrobců věnuje již řadu let, který poskytl materiály ze svého archivu v podobě výtahů z 

městských adresářů Brna z 1856,1862, 1867, 1877, 1881, 1885, 1890, 1892, 1895, 1898, 1900, 

1903, 1905. Porovnáním iniciál na kolcích s majiteli a provozovateli cihelen pak byly odvozeni 

výrobci jednotlivých kusů. 

Postupným rozborem souboru cihel byl zjištěn zajímavý fakt. Při prvním ohledání se zdálo, že 

různě značených cihel a tím i výrobců je 18, nepočítaje očividné varianty kolků týchž producentů 

cihel. Po podrobné analýze bylo zjištěno, že řada kolků je vlastně jen variantou, vzniklou během 

výroby například poškozením formy, kdy část kolku odpadla, případně byla nahrazena částí 

kolku z jiné formy (viz Obr. 8, srovnej standardní cihlu 11 s variantou 15) často ne zcela 

adekvátní, případně ze standardně používaných kolků byl posléze používán jen fragment, např. 

číslo formy (viz Obr 7 a 8., srovnej cihly 1 a 18, nebo srovnej cihly 12 a 17). 

Posléze bylo stanoveno, že jde patrně o celkem 9 výrobců. Bohužel v některých případech je 

určení konkrétního výrobce odhadem, který bude muset být budoucnu potvrzen dalším studiem 

dochovaných dokumentů. 
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 Cihly odebrané z konstrukce byly Obr. č.3:

očištěny a tříděny dle vnějších znaků 
 

 Cihly z jedné sady se často Obr. č.4:

lišily rozměry i barvou střepu 

 

 

 

 Cihly obsahovaly díky technologii výroby Obr. č.5:

řadu vad, zde masivní cicváry 
 

 Výjimkou nebylo ani masivní Obr. č.6:

mechanické poškození 

v průběhu sušení výtvorku 
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 První část typických reprezentantů odebraného souboru značených cihel Obr. č.7:

z objektu bývalého sirotčince. 
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 Druhá část typických reprezentantů odebraného souboru značených cihel Obr. č.8:

z objektu bývalého sirotčince. 
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Výsledky identifikace výrobců jsou přehledně zpracovány v Tab. 1. 

 Popis typů cihel odebraných z objektu Sirotčince a identifikace původu Tabulka č.1:

Typ 

č. 

Popis kolku Rozměry 

[mm] 

Rok 

výrob

y 

Výrobce Adresa 

1 SE ve 

čtverci + 

číslo v obd. 

305 x 152 

x 71 

Do r. 

1872 

Sigmund Spitz & 

Nathan Ehrenfest 

Hohlweggasse 15 

(dnes Úvoz), dle 

Adr. 1877 

2 DE v kruhu 

+ čísla v 

kartuších po 

stranách 

302 x 152 

x 69 

Do r. 

1872 

S jistou 

pravděpodobností 

Rüdiger Deycks (?), 

známé jsou cihly s kolky 

R D, připisované buď 

Rüdigerovi Deycksovi, 

či Richardu Deycksovi 

(po r. 1890). Kolky 

s čísly jsou vzhledově 

identické s pozdejšími 

cihlami RD. 

Grosse Neugasse 99 

(dnes Lidická), dle 

Adr. 1862 

3 NF v 

kartuši + 

římská 

číslice 

v kartuši, 

varianty 

pouze s 

čísly 

302 x 153 

x 73 

Do r. 

1872 

Ferdinand Nemetchek 

(též uváděn jako 

Nemetschke) 

 Grosse Neugasse 

104 (dnes Lidická), 

dle Adr. 1862, 1877 

4 Cz v kruhu 304 x 154 

x 73 

Do r. 

1872 

Dle některých sběratelů 

Leo Czech, ale ten 

uváděn až v Adr. 1911,  

V daném období s 

odpovídající iniciálou 

Josef Czižek – ale jeho 

cihly jsou známé 

značkou CJ, zde jde 

pravděpodobně o rodinu 

Kreuzgasse 31(dnes 

Mendl. N.) dle Adr. 

1862, resp. 

Czerwinkas Heinrich 

witwe und Sohn, 

Thalgasse 28 (dnes 

Údolní) dle Adr. 

1877 
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Czerwinků: Heinrich 

Czerwinka , resp. jeho 

vdova a syn 

 

 

5 N v kartuši 

možná 

varianta k 

typu 3 

299 x 150 

x 74 

Do r. 

1872 

Ferdinand Nemetchek 

(též Nemetschke), jiný 

výrobce s iniciálou N se 

v adresářích daného 

období nevyskytuje 

Grosse Neugasse 104 

(dnes Lidická), dle 

Adr. 1862, 1877 

6 R a D v 

kartuších, 

čísla v 

kartuších i 

ražená 

301 x 152 

x 72 

Do r. 

1872 

Rüdiger Deycks Grosse Neugasse 99 

(dnes Lidická), dle 

Adr. 1862 

7 F a S + 

číslo 

296 x 148 

x 71 

Spíše 

1905 

Ferdinand Schmerda  

Možno i Franz 

Schimmel, ale méně 

pravděpodobné 

F. Schmerda, 

Eichhorngasse 21 

(dnes Veveří) dle 

Adr. 1877 a dále až 

do 1906 

F. Schimmel, 

Oberzeil 74 (dnes 

Francouzská), dle 

Adr. 1862, 1877, a 

dále. 

8 NF 301 x 150 

x 71 

Do r. 

1872 

Patrně další varianta 

kolku Ferdinand 

Nemetchek (též 

Nemetschke) 

Grosse Neugasse 104 

(dnes Lidická), dle 

Adr. 1862, 1877 

9 A & Cz + 

číslo 

295 x 146 

x 69 

1905 Adam und Czerwinka Thalgasse 30 (dnes 

Údolní), dle Adr. 

1890 

10 M ve 

čtverci 

303 x 150 

x 71 

Do r. 

1872 

Snad Alois Mistelsteiger 

(jiný výrobce s iniciálou 

M se v adresářích 

daného období 

Wienergasse 47 

(dnes Vídeňská), dle 

Adr. 1862, 1877. 

(Rodina 
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nevyskytuje) Mistelsteiger se 

vyskytuje v 

předchozích letech s 

lokací Úvoz). 

11 F a E + 

číslo v 

kartuši 

291 x 146 

x 68 

1905 Max Fischer und 

Mathias Ehrenfest 

Hohlweggasse 5 

(dnes Úvoz), dle 

Adr. 1885 a dále. 

 

 

12 F a E v 

kartuších + 

číslo v 

kartuši 

290 x 143 

x 68 

1905 Max Fischer und 

Mathias Ehrenfest 

Hohlweggasse 5 

(dnes Úvoz), dle 

Adr. 1885 a dále. 

13 F a P + 

číslo 

297 x 143 

x 69 

1905 Franz Pawlů Eichhorngasse 73 

(dnes Veveří), dle 

Adr. 1898 a dále 

14 S a F + 

číslo patrně 

pouze 

varianta 

kolku v 

typu 7 

302 x 155 

x 69 

Do r. 

1872 

Ferdinand Schmerda  

Možno i Franz 

Schimmel, ale méně 

pravděpodobné 

F. Schmerda, 

Eichhorngasse 21 

(dnes Veveří) dle 

Adr. 1877,  

F. Schimmel, 

Oberzeil 74 (dnes 

Francouzská), dle 

Adr. 1862, 1877. 

15 F a F + 

číslo 19 – 

varianta 

Typu 11 

294 x 145 

x 68 

1905 Max Fischer und 

Mathias Ehrenfest 

Hohlweggasse 5 

(dnes Úvoz), dle 

Adr. 1885 a dále. 

16  13 v 

kartuši – 

patrně 

varianta 

Typu 6 či 2 

298 x 149 

x 69 

Do r. 

1872 

Rüdiger Deycks Grosse Neugasse 99 

(dnes Lidická), dle 

Adr. 1862 

17 22 v kartuši  

- varianta 

294 x 145 

x 68 

1905 Max Fischer und 

Mathias Ehrenfest 

Hohlweggasse 5 

(dnes Úvoz), dle 
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Typu 11 Adr. 1885 a dále. 

18 římská II v 

obdélníku – 

varianta 

Typu 1 

306 x 153 

x 70 

Do r. 

1872 

Sigmund Spitz & 

Nathan Ehrenfest 

Hohlweggasse 15 

(dnes Úvoz), dle 

Adr. 1877 

 

Z údajů uvedených v Tab. 1 a na Obr. 7 a Obr. 8 vyplývá, že odebraný soubor cihel byl 

rozmanitý. Jak již bylo řečeno, cihly pocházely ze dvou období – původní stavby z let 1871-1872 

a přestavby z roku 1905. Určení konkrétního stáří bylo provedeno kombinací stanovení rozměrů 

(i když v řadě případů byly cihly na jakémsi pomezí předmetrických a metrických rozměrů) a 

analýzou kolku (přiřazení pravděpodobného výrobce). 

Výsledkem je zjištění, že v obou fázích stavby dodávalo cihly několik výrobců současně. 

 

Stavba 1871-72 

• Sigmund Spitz & Nathan Ehrenfest, Hohlweggasse 15 (dnes Úvoz) 

• Rüdiger Deycks, Grosse Neugasse 99 (dnes Lidická) 

• Ferdinand Nemetchek, Grosse Neugasse 104 (dnes Lidická) 

• Heinrich Czerwinka, resp. jeho vdova a syn, Thalgasse 28 (dnes Údolní) 

• Alois Mistelsteiger, Wienergasse 47 (dnes Vídeňská), rodina Mistelsteiger se vyskytuje v 

předchozích letech v lokaci Úvoz. 

 

Stavba 1905 

• Ferdinand Schmerda, Eichhorngasse 21 (dnes Veveří) 

• Adam und Czerwinka, Thalgasse 30 (dnes Údolní) 

• Max Fischer und Mathias Ehrenfest, Hohlweggasse 5 (dnes Úvoz) 

• Franz Pawlů, Eichhorngasse 73 (dnes Veveří) 

 

V první fázi samotné stavby objektu byli využíváni jak výrobci v bezprostředním okolí stavby 

(Údolní, Úvoz), tak producenti cihel z oblasti dnešní Lidické ulice. 

V rámci přestavby v roce 1905 byly cihly odebírány pouze z cihelen v bezprostředním okolí 

stavby, z prostoru dnešní Veveří, Úvozu a Údolní ulice.  
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Jak již bylo řečeno, v další fázi výzkumu budou muset být předpokládaní výrobci s adekvátními 

kolky spojeni další analýzou archivních materiálů. 

 ZKOUŠKY CIHEL 6

Na základě předchozí identifikace původu jednotlivých cihel byly vzorky rozděleny do dvou sad, 

dělených ještě dle výrobců takto: 

Sada 1 - cihly pocházející z budovy sirotčince z let 1871 – 1872 

Typ 1 = Typ I, Typ 2 = Typ II, VI a XVI, Typ 3 = Typ III, Typ 4 = Typ IV (typologie dle kapitoly 4.). 

Sada 2 - přístavba z roku 1905 

Typ 5 = Typ VII, Typ 6 = Typ XI, XII, XV a XVII, Typ 7 = Typ XIII (typologie dle kapitoly 4.). 

Uvedené vzorky byly následně využity ke stanovení základních fyzikálních a mechanických 

vlastností zkoušených cihel, konkrétně skutečných rozměrů, objemové hmotnosti, nasákavosti, a 

pevnosti v tlaku. Stanovení pevnosti v tlaku proběhlo na polovinách cihel ve stavu přirozeně 

vlhkém, dále na krychlích o hraně 50 mm ve stavu vysušeném, přirozeně vlhkém a nasyceném, a 

pro srovnání i metodou užívanou in situ pomocí tvrdoměru Schmidt LB. Zajímavé byly i rozměry 

vzorků, kde byl konstatován poměrně velký rozptyl daný nestejným smrštěním při výpalu. 

 

 

 Poloviny cihel připravené ke Obr. č.9:

stanovení pevnosti v tlaku 

 Zkušební tělesa  - krychle o Obr. č.10:

hraně 50 mm pro stanovení 

pevnosti v tlaku 

Skutečné rozměry 

Rozměry cihel kolísají oproti dobovým předpisům, rozměry cihel z budovy sirotčince jsou 298 – 

306 mm, 149 – 154 mm a 69 – 74 mm (jmenovité rozměry dle dobového předpisu 302 × 151 × 

72 mm). 
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Rozměry cihel z přístavby se pohybují v rozmezí 290 – 297 mm, 143 – 148 mm a 68 – 71 mm 

(jmenovité rozměry 290 x 140 x 65). 

Uvedené odchylky jsou vytvořeny z průměrných hodnot pro zkoušené sady, odchylky 

jednotlivých exemplářů jsou ještě vyšší. Obecně ale platí, že u cihel předmetrických rozměrů 

sledujeme odchylky na obě strany, rozměry cihel metrického formátu jsou spíše větší, než 

jmenovité. 

Objemová hmotnost 

Objemové hmotnosti zkoušených sad cihel byly vcelku vyrovnané, pohybovaly se mezi 1480 a 

1580 kg/m
3
, bez ohledu na stáří cihly. 

Nasákavost 

Nasákavost vzorků se pohybovala v rozmezí 15,7 a 23,2%, nebyly pozorovány zásadní rozdíly v 

závislosti na stáří. 

Pevnost v tlaku 

Stanovení pevnosti v tlaku proběhlo na polovinách cihel ve stavu přirozeně vlhkém, dále na 

krychlích o hraně 50 mm ve stavu vysušeném, přirozeně vlhkém a nasyceném, a pro srovnání i 

metodou užívanou in situ pomocí tvrdoměru Schmidt LB. Zajímavé byly i rozměry vzorků, kde 

byl konstatován poměrně velký rozptyl daný nestejným smrštěním při výpalu. Obecně vzato, asi 

nejvyšší vypovídací schopnost měly zkoušky na polovinách cihel. Handicapem zkoušek na 

krychlích o hraně 50 mm je fakt, že staré cihly nemají díky technologii výroby často homogenní 

strukturu, a výsledky se na jednotlivých tělesech vytvořených z téže cihly mohou zásadně lišit.  

Průměrné hodnoty pevnosti v tlaku stanovené na polovinách cihel vyšly u Sady 1 

v rozmezí fb,p = 7,3 – 14,0 MPa, u Sady 2 v rozmezí fb,p = 10,5 – 17,9 MPa. 

Průměrná pevnost v tlaku cihel stanovená na krychlích: 

Ve stavu přirozeně vlhkém: 

Sada 1, fb,v,u  = 8,3 – 12,3 MPa, Sada 2, fb,v,u  = 9,6 – 14,1 MPa 

Ve stavu nasyceném: 

Sada 1, fb,s,u  = 5,7 – 11,3 MPa, Sada 2, fb,s,u  = 8,5 – 13,9 MPa 

Ve stavu vysušeném: 

Sada 1, fb,u = 13,3 – 18,9 MPa, Sada 2, fb,u = 12,2 – 12,9 MPa. 

Je patrné, že při zkouškách větších vzorků dochází i k většímu rozptylu hodnot díky vnitřním 

nehomogenitám a poruchám, které jsou většinou při vytváření malých zkušebních těles 

eliminovány. 
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 ZÁVĚR  7

Při rekonstrukci budovy bývalého sirotčince na Gorkého ulici v Brně se díky přestavbě objektu a 

demolici jednoho křídla naskytla možnost získat reprezentativní soubory zdících prvků, 

jednoznačně datovaných vznikem objektu v roce 1872 a postavením přístavby v roce 1905. Po 

pečlivé rozměrové a tvarové analýze tohoto souboru a následné identifikaci dle kolků bylo 

zjištěno, že na stavbě objektu se současně podílela řada dodavatelů. Jejich lokalizace v rámci 

Brna však nepostrádala jistou logiku, neboť byly využívány prakticky všechny cihelny do určité 

vzdálenosti od stavby, která byla ještě únosná z hlediska dopravy cihel pomocí tehdejších 

prostředků – potahů.  

Stanovení fyzikálně – mechanických vlastností odebraných cihel naznačuje jistou variabilitu 

vlastností cihel od různých výrobců i v rámci jedné cihelny danou technologií výroby, nicméně se 

zásadně neliší výrobky jednotlivých cihelen, které se na stavbě objektu podílely. 
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OVĚŘENÍ VLIVU VLHKOSTI DŘEVA NA JEHO FYZIKÁLNÍ 
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VYUŽITÍ NEOŠETŘENÉHO SMRKOVÉHO ŘEZIVA 
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Abstract 

Article deals with finding of physical and mechanical properties of timber at various moisture 

and it also verifies addictions of single properties on moisture content of timber. In experimental 

part of this thesis, the density, the dimensional and volumetric swelling and the compressive 

strength parallel to fibre will be determined on test samples. After evaluating all the tests, the 

graphs of these parameters depend on various samples of wood moisture determined by weight 

will be created. 

Klíčová slova: Vlhkost dřeva, fyzikální vlastnosti dřeva, mechanické vlastnosti dřeva. 

 ÚVOD 1

Přestože literatura běžně uvádí závislosti fyzikálních a mechanických vlastností dřeva na 

vlhkosti, tento fakt často není zohledňován při využití neošetřeného řeziva v rámci provizorních 

konstrukcí vystavených vlivu povětrnosti. 

Dřevo je přírodní organický buněčný materiál. Je kompozitem vytvořeným z chemického 

komplexu celulózy, hemicelulózy, ligninu a extraktivních látek. Dřevo je vysoce anizotropní 

vzhledem k podlouhlému tvaru buněk dřeva a orientované stavbě stěn buněk. Anizotropie dále 

vyplývá z rozdílných velikostí buněk v průběhu růstového období (jarní a letní část letokruhů) a 

částečně z převládajícího směru určitých typů buněk (např. dřeňových paprsků). Dřevo má 

válcově-kuželovitou stavbu, která se zkoumá ve třech základních řezech a směrech. 

Dřevo je ve vztahu k okolnímu prostředí vysoce hygroskopickým materiálem schopným přijímat 

nebo odevzdávat vodu, a má schopnost měnit svoji vlhkost podle vlhkosti okolního prostředí. Ve 

většině případů voda ve dřevě ovlivňuje i vlastnosti dřeva a způsobuje často jejich zhoršení. Se 

změnou obsahu vody ve dřevě jsou spojeny změny fyzikálních a mechanických vlastností, 

odolnosti proti houbám a napadení hmyzem a další procesy. 

K ověření vlivu vlhkosti na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti bylo vybráno celkem deset sad 

po 10 vzorcích. Vzorky měly rozměry 25 mm x 25 mm x 150 mm a byly ze smrkového dřeva. 

mailto:jan.novak@fsv.cvut.cz
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Zkušební vzorky byly vybrány takové, aby neobsahovaly prosmolení a vady jako jsou např. suky, 

kůra, hniloba a smolníky, dále nesměly být napadeny škůdci. 

Všechny zkušební vzorky byly vloženy do horkovzdušné sušárny a vysušeny při teplotě 103 ± 2 

°C do ustálené hmotnosti a rozměrů tak, dokud rozdíly dvou po sobě následujících vážení 

hmotnosti v rozmezí dvou hodin nebyly menší než 0,1 %. Hmotnost vysušeného vzorku se 

změřila bezprostředně po vyjmutí vzorku z horkovzdušné sušárny. Na zvážení vzorků byla užita 

digitální laboratorní váha KERN EW 6200 - 2N, vážení proběhlo s přesností 0,01g. Rozměry 

zkušebních vzorků se stanovily pomocí digitálního posuvného měřítka s rozsahem 0 – 200 mm. 

Měření příčných rozměrů na obou koncích vzorku a délky probíhalo s přesností ± 1 %. Ze dvou 

rozměrů na koncích byla stanovena průměrná hodnota. 

Osm sad vzorků pak bylo vystaveno máčením různě dlouhému působení vody, a došlo tedy 

k jejich rozdílnému nasycení vodou. U těchto vzorků byly opětovně stanoveny rozměry a 

hmotnost. 

Všechny vzorky byly podrobeny zkoušce v tlaku rovnoběžně s vlákny dle normy ČSN EN 408. 

Zatěžování zkušebního vzorku probíhalo dostředně, pomocí tlačné desky, opatřené kulovým 

kloubem. Zatěžování probíhalo stálou rychlostí až do porušení vzorku a nakonec se zaznamenala 

maximální síla. Z maximálních zatížení dosažených při zkoušení vzorků se poté stanovily 

pevnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny. 

 

 Příklad značení  zkušebních vzorků. Obr. č.1:
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 VLHKOST DŘEVA 2

Z hlediska použitelnosti dřeva je vlhkost jeho rozhodující vlastností. Na obsahu vody závisí, zda 

rozměry a tvar výrobku zůstanou neměnné, nebo dojde ke zvětšení či zmenšení. 

Ve dřevě se nachází tzv. volná voda a vázaná voda (Obr. č. 2). Volná voda se nachází v dutinách 

buněk, vázaná voda se nachází v buněčných stěnách. Bezprostředně po skácení stromu se začne 

obsah vody snižovat. Nejprve se odpařuje volná voda, při tomto procesu nedochází k žádným 

významným změnám. Stav, kdy se vypaří všechna volná voda, je určen veličinou zvanou mez 

nasycení buněčných stěn, v tomto okamžiku má ještě dřevo všechnu vodu vázanou. Jakmile se 

začne vypařovat, dochází k významným vlivům na mnohé vlastnosti dřeva. Voda se vypařuje tak 

dlouho, pokud nenastane tzv. stav vlhkostní rovnováhy. Tento stav je charakteristický tím, že 

určité teplotě a vlhkosti vzduchu odpovídá určitá hodnota vlhkosti dřeva (rovnovážná vlhkost). 

Vlhkost se udává většinou jako poměr mezi hmotností vody obsažené ve dřevě k hmotnosti 

vysušeného dřeva.  

Čerstvé dřevo Vysychání 
Mez nasycení 

buněčných stěn 
 Suché dřevo 

   

Buňky, i dřevo 

jako celek,     

mění svůj objem, 

sesychá, kroutí 

se. 

 

Maximální 

vlhkost dřeva 

160 – 140% 

Vlhkost dřeva 

140 – 30% 

Cca 30% 

vlhkost 
 

Maximálně 

vyschlé dřevo, 

vlhkost 0% 

 Princip vysychání dřeva. Obr. č.2:

S měnící se vlhkostí dřeva se mění většina fyzikálních a mechanických vlastností. S rostoucí 

vlhkostí se například pružnostní a pevnostní vlastnosti dřeva zhoršují, to platí ale pouze do bodu 

nasycení buněčných stěn vodou. Dále má vlhkost vliv na rozměrové změny dřeva. Při růstu 

vlhkosti se zvyšují i rozměry prvku, toto platí také pouze do bodu nasycení buněčných stěn 

vodou, nad touto vlhkostí se s rostoucí vlhkostí již rozměry dřeva téměř nemění. Při růstu 

vlhkosti ve dřevě dochází i k růstu hustoty dřeva. Dále se vliv vlhkosti projevuje u napadení 

škůdci. S vyšší vlhkostí je také vyšší pravděpodobnost napadení dřeva dřevokaznými houbami či 

dřevokazným hmyzem. Proto se musí dbát na to, aby dřevo nedosahovalo vlhkostí, při kterých by 

mohlo dojít k jeho napadení. Při vlhkostech dřeva nižších než 20 % se zastavují životní pochody 
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všech známých druhů dřevokazných hub. Vlhkost však může působit na dřevo i pozitivně. Při 

vysokých vlhkostech dřeva (například u dřeva ponořeného pod vodou) nedochází k jeho hnilobě 

a dřevo se stává velmi trvanlivé. 

 BOBTNÁNÍ DŘEVA 3

Bobtnání je schopnost dřeva zvětšovat své lineární rozměry, plochu, nebo objem při přijímání 

vody vázané v rozsahu vlhkostí od nuly až po mez nasycení buněčných stěn. Rozeznáváme 

bobtnání celkové (od absolutně suchého stavu až po mez nasycení), nebo částečné (v jakémkoliv 

menším intervalu). Bobtnání se vyjadřuje podílem změny rozměru k původnímu rozměru a 

nejčastěji se uvádí v procentech.  

Velikost bobtnání závisí na směru vláken. V podélném směru se pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,4 %, 

v radiálním 3 – 6 % a v tangenciálním 6 – 12 %. 

 

 

 Graf bobtnání dřeva v závislosti na vlhkosti: objemové bobtnání (fialová), Obr. č.3:

bobtnání v tangenciálním směru (modrá), bobtnání v radiálním směru (zelená), 

bobtnání v podélném směru (oranžová). 

Z grafů příčného a objemového bobtnání vyplývá, že rozměry vzorků rostly s vlhkostí až do 

vlhkosti kolem 30 %, což odpovídá přibližně vlhkosti na mezi nasycení buněčných stěn. Od této 

hodnoty vlhkosti se již rozměry měnily pouze minimálně. Z grafu je patrný rozdíl mezi 

bobtnáními v různých směrech a objemovým bobtnáním. Jednoznačně nejnižší hodnoty a řádově 

nižší než ostatní bobtnání má podélné bobtnání. Maximální podélné bobtnání je cca 0,4%. 
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Maximální hodnota radiálního bobtnání je cca 6% a tangenciálního bobtnání 8,3 %. Celkové 

objemové bobtnání je cca 13 %. 

 

 Graf hustoty dřeva v závislosti na vlhkosti. Obr. č.4:

 HUSTOTA DŘEVA 4

Hustota dřeva je charakterizována podílem hmotnosti a objemu dřeva při určité vlhkosti. Hustota 

dřeva roste s vlhkostí, ale objem a hmotnost se nezvyšují stejným způsobem. Objem dřeva se 

zvětšuje pouze do meze nasycení buněčných stěn, kdežto hmotnost se zvětšuje lineárně s 

vlhkostí. 

Graf hustoty dřeva (Obr. č. 4) působí na první pohled lineárně, což by vyvracelo tvrzení popsaná 

v literatuře. Při bližším zkoumání, lze ovšem najít nepatrný zlom v místě meze nasycení 

buněčných stěn. 

 PEVNOST DŘEVA V TLAKU VE SMĚRU VLÁKEN 5

Pevnost dřeva v tlaku ve směru vláken je velmi důležitou vlastností dřeva. Působením tlaku na 

těleso podél vláken dojde k deformaci, projevující se zkrácením délky tělesa. Charakter 

deformace závisí na jakosti a stavbě dřeva. 

Na pevnost dřeva mají velký vliv teplota a vlhkost. Při zvyšující se teplotě se snižuje pevnost 

dřeva, stejně jako při zvyšující se vlhkosti. Pokud působí oba faktory současně, snižuje se 

pevnost rychleji, než při působení jen vlhkosti nebo jen teploty. Vliv vlhkosti dřeva na jeho 

pevnost se projevuje jen do meze nasycení buněčných stěn, další zvyšování vlhkosti již vliv 

nemá. 
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 Graf pevnosti dřeva v tlaku ve směru vláken v závislosti na vlhkosti. Obr. č.5:

Z grafu je patrné, že pevnost dřeva strmě klesá s vlhkostí, ale pouze do vlhkosti odpovídající 

mezi nasycení buněčných stěn. U vzorků s vyšší vlhkostí již nedochází k snižování pevnosti. Z 

grafu je patrné, že pevnost od vlhkosti na mezi nasycení buněčných stěn až do plného nasycení je 

konstantní. Pevnost při nulové vlhkosti je cca 53 N/mm
2
, při vlhkosti 12% (procento při kterém 

se dřevo zkouší podle norem) je cca 27 N/mm
2
 a při vlhkosti 30% (mez nasycení buněčných 

stěn) cca 15 N/mm
2
. 

 ZÁVĚR 6

Provedené zkoušky potvrdily v plném rozsahu vstupní předpoklady ohledně závislosti bobtnání, 

hustoty a pevnosti v tlaku zkoušených vzorků na vlhkosti. V případě zkoušených vzorků 

smrkového řeziva snižování pevnosti v tlaku při vzrůstající vlhkosti významně předčilo 

očekávání. 

Se vzrůstajícím množstvím vody se vzorky stávaly plastičtější. Ve vysušeném stavu se při 

zatěžování „listovaly“ po letokruzích, v nasyceném se deformovaly jako celek, viditelně 

„pružily“ a byla z nich vytlačována voda. Po odlehčení se částečně vracely do původního stavu 

(Obr. č.:6). 

Zjištěné výsledky jsou důraznou připomínkou pro projektanty zvažující například využití 

neošetřeného smrkového řeziva v rámci provizorních konstrukcí vystavených vlivu povětrnosti. 
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 Deformace zkušebních vzorků ve vysušeném a nasyceném stavu. Obr. č.6:
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Abstract 

This paper describes the designing of suitable mixtures and identifying property changes 

of gypsum mixtures with sand. Five mixtures were designed - one mixture without sand and four 

mixtures with various types of sand. Results show that sand increases the bulk density of gypsum 

and reduces setting time. Crushed stone worsen workability and reduces setting time more 

significantly than other types of sand.  

Klíčová slova: sádrová kaše, sádrová malta, drobné kamenivo, návrh směsi 

 ÚVOD 1

Jemné kamenivo se do sádry běžně nepřidává, protože vzhledem k malým objemovým změnám 

během hydratace není nutné. V několika zdrojích je popsáno chování sádrového pojiva s 

některými druhy alternativních plniv, např. s drceným kaučukem ze starých pneumatik [1]. Vliv 

typu, složení a tvaru částic jemného plniva na vlastnosti sádrového pojiva zatím nebyl příliš 

podrobně zkoumán. Tento článek se zabývá vhodným návrhem sádrových směsí tak, aby bylo 

možné porovnat účinek různých druhů písků na vlastnosti sádrové malty a popsat změny 

vlastností sádry vlivem přidaného plniva. 

 POUŽITÉ MATERIÁLY 2

Základní složkou sádrových směsí byla šedá stavební sádra (CaSO4∙1/2H2O) ze sádrovcových 

dolů Kobeřice od firmy GYPSTREND s.r.o. Jako plnivo byly použity písky ze čtyř různých 

lokalit, které se lišily původem a tvarem částic. V tabulce 1 je uveden jejich přehled a základní 

informace. Na obrázku 1 jsou zobrazeny vzorky jednotlivých písků. Tvar zrn a původ jsou 

rozhodující pro následné chování směsi. S ohledem na zpracovatelnost směsi bylo třeba oddálit 

počátek doby tuhnutí. Jako zpomalovač byl přidáván monohydrát potravinářské kyseliny 

citronové od výrobce Inchema s.r.o. o čistotě > 99 % hm. 
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 Přehled použitého kameniva Tabulka č.1:

Označení Původ Výrobce Poznámka Tvar zrn 

JK2 povrchově těžený 

Filtrační písky, 

spol. s r.o. 

(Chlum) 

normalizovaný písek 

(CEN, ČSN EN 196-

1) 

Zaoblená 

JK3 povrchově těžený 
Sklopísek Střeleč, 

a.s. 

přírodní upravený 

křemenný písek 

s obsahem SiO2 > 99 

% 

Zaoblená 

JK4 

přírodní drcené 

kamenivo (směs 

hornin) 

KÁMEN Zbraslav, 

a.s.  
Ostrohranná 

JK5 
přírodní těžené 

kamenivo - říční 

TAPAS BOREK, 

s.r.o.  
Zaoblená 

 

 

 Použité druhy písků (zleva JK2, JK3, JK4, JK5) Obr. č.1:

Před použitím jednotlivých písků do směsi byla zjištěna jejich objemová hmotnost (viz. 2.1) 

a bylo provedeno sjednocení zrnitostních křivek.  

2.1 Zjišťování objemové hmotnosti písků 

Objemová hmotnost ρv [kg/m
3
] písků byla zjištěna pomocí odměrného válce s vodou, do kterého 

byl vsypán písek o známé hmotnosti m [kg]. Z rozdílu hladin před a po vsypání byl zjištěn jeho 

objem V [m
3
]. Objemová hmotnost ρv [kg/m

3
] byla dopočítána podle rovnice (1): 

 
V

m
V   (1) 

2.2 Prosévací zkouška 

Stanovení zrnitosti písků probíhalo podle ČSN EN 933-2 [3]. Byla použita síta o jmenovité 

velikosti otvorů 0,063 mm, 0,125 mm, 0,250 mm, 0,5 mm, 1 mm, 2 mm a 4 mm. Navážka byla 

prosévána mechanicky a prosévání bylo dokončeno pro každé síto ručně. Hmotnost zbytků na 

každém sítě byla vyjádřena jako procento hmotnosti původní vysušené navážky. Dále bylo 

ověřeno, že se součet hmotností zůstatků na jednotlivých sítech neliší o více než o 1 % od 

původní navážky. 
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 ZPŮSOB NÁVRHU SMĚSI 3

Jako základní byla zvolena křivka normalizovaného písku (JK2), obrázek 2. Dle křivky 

normového písku byla provedena úprava zrnitosti ostatních písků (JK3, JK4 a JK5) pomocí 

normové sady sít. Písky byly proséváním rozděleny na jednotlivé frakce a tyto frakce byly 

následně smíchány v požadovaném poměru tak, aby se jejich křivka zrnitosti shodovala 

s normalizovaným pískem. 

 

 Křivka zrnitosti použitých písků Obr. č.2:

Složení jednotlivých směsí bylo zvoleno tak, aby byl objem jednotlivých složek v navrhovaných 

maltových směsí vždy stejný a bylo tedy možné porovnat vliv různých druhů písků na vlastnosti 

zatuhlé sádry. Značení směsí se shoduje s označením použitého kameniva. Výchozí směsí byla 

směs s normalizovaným kamenivem JK2. Hmotností poměr suchého sádrového pojiva 

a normalizovaného písku ve směsi byl zvolen 1:2 podle normy ČSN EN 13454-2+A1 [2]. 

Ostatní písky byly dávkovány ve stejném objemu, jako měl normalizovaný písek při požadované 

hmotnosti 1350 g. Pro každou směs bylo použito 675 g sádrového pojiva. Ve směsi JK2 bylo 

použito 1350 g normalizovaného písku, u směsí JK3 – JK5 byla hmotnost písků přepočítána 

s ohledem na jejich objemovou hmotnost. Dávkování písků a jejich objemové hmotnosti jsou 

rozepsány v tabulce 2. Písek byl před dávkováním do směsi vysušen do ustálené hmotnosti. 

 Dávkování písků na stejný objem Tabulka č.2:

Označení JK2 JK3 JK4 JK5 

Obj.hmotnost [g/ml] 2,58 2,43 2,63 2,61 
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Hmotnost na 675 g 

pojiva [g] 
1350 1271 1381 1367 

 

Kromě čtyř maltových směsí s jednotlivými druhy písků (JK2 – JK5) byla ještě 

vyrobena  srovnávací sádrová směs bez písku (S). Vodní součinitel směsí JK2 (normalizovaný 

písek) a srovnávací směsi S byl upraven podle normy ČSN EN 13454-2+A1 [2] na rozliv 

150 ± 5 mm. U směsí JK3, JK4 a JK5 byl zachován stejný vodní součinitel jako u směsi JK2. 

Kyselina citronová byla přidávána do záměsové vody jako zpomalovač tuhnutí v množství 

určeném na základě předchozích zkoušek. Poměr kyseliny citronové a sádry byl zachován 

u všech směsí stejný. Procentuální složení jednotlivých směsí je uvedeno v tabulce 3.  

 Složení směsí Tabulka č.3:

Označení Sádra [%] Zpomalovač [%] Vodní souč. [-] Písek [%] 

JK2 33.32 0.03 0.53 66.65 

JK3 34.67 0.03 0.53 65.30 

JK4 32.82 0.03 0.53 67.15 

JK5 33.05 0.03 0.53 66.92 

S 99,92 0,08 0,45 - 

 ZKUŠEBNÍ POSTUPY 4

4.1 Hodnota rozlití 

Hodnota rozlití byla stanovována podle ČSN EN 13454-2+A1 [2] pomocí kovového kužele 

umístěného na desce střásacího stolku. Kužel byl rovnoměrně plněn maltou ve dvou vrstvách. 

Každá vrstva byla rozprostírána pomocí dusadla. Po odstranění nástavce a sejmutí přebytečné 

malty byl kovový kužel zvednut kolmo vzhůru. Po 15 rázech s frekvencí 1 ráz za 1 s byl změřen 

průměr koláče ve dvou na sebe kolmých směrech. Průměrná hodnota s přesností na 1 mm byla 

zaznamenána jako výsledná hodnota rozlití. 

4.2 Počátek a konec tuhnutí 

Počátek a konec tuhnutí byl měřen podle normy ČSN EN 13279-2 [2] stejným způsobem jako 

pro cement pomocí Vicatova přístroje. Vicatův přístroj byl nastaven do nulové polohy, a poté 

byla jehla zvednuta do horní polohy. Vicatův prstenec byl naplněn zamíchanou sádrovou směsí a 

přebytek hmoty byl seříznut nožem. Vicatův prstenec byl poté umístěn pod jehlu Vicatova 

přístroje a jehla byla nastavena těsně nad povrch sádry. Po uvolnění pohyblivé části a vniknutí 

jehly do sádry byla odečtena hodnota vzdálenosti mezi koncem jehly a podložní destičkou. 

Spouštění jehly bylo opakováno v minutovém intervalu. Doba, kdy vzdálenost mezi jehlou a 

podložní destičkou byla 6 ± 3 mm, byla zaznamenána jako počátek tuhnutí. Za konec tuhnutí byla 

považována chvíle, kdy jehla poprvé vnikla jen 0,5 mm hluboko. 
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4.3 Objemová hmotnost  

Objemová hmotnost ρv [kg/m
3
] byla zjištěna na vysušených vzorcích gravimetrickou metodou 

podle rovnice (1). 

4.4 Výroba zkušebních těles 

Z navržených směsí byla vyrobena zkušební tělesa o velikosti 40 x 40 x 160 mm. Zkušební tělesa 

byla vyráběna v laboratorních podmínkách podle normy ČSN EN 13454-2+A1 [2]. Nejprve byla 

v odměrném válci odměřena záměsová voda a přelita do míchací nádoby. V záměsové vodě byla 

následně rozpuštěna kyselina citronová. Po vsypání sádry do záměsové vody bylo ihned spuštěno 

míchání v normové míchačce s cyklem: 30 s nízkou rychlostí, 30 s vsypávání písku při nízké 

rychlosti (u směsí s pískem), 30 s vysokou rychlostí, 90 s přerušení míchání (během prvních 15 s 

byla vždy ručně setřena malta ze stěn míchací nádoby), 60 s vysokou rychlostí. 

Plnění předem vymazaných forem bylo provedeno ve dvou vrstvách, přičemž každá vrstva byla 

zhutněna (ručně a mechanicky, celková doba mechanického hutnění byla 120 s). Poté bylo 

přebytečné množství malty seříznuto rovným kovovým nožem. Odbednění probíhalo 60 - 90 

minut po odlití vzorků. Zkušební tělesa byla uložena do prostředí o teplotě 20 ± 5 °C a relativní 

vlhkosti 50 ± 5 %. Po šesti dnech byla zkušební tělesa vysušena při 50 °C do ustálené hmotnosti 

a bylo provedeno gravimetrické měření objemové hmotnosti. 

 VÝSLEDKY MĚŘENÍ A DISKUZE 5

V tabulce 4 jsou uvedeny hodnoty rozlití, počátky a konce tuhnutí a objemové hmotnosti 

zkoumaných směsí.  

 Výsledky měření Tabulka č.4:

Označení 
Hodnota rozlití 

[mm] 

Počátek tuhnutí 

[min] 

Konec tuhnutí 

[min] 

Objemová 

hmotnost [kg/m
3
] 

JK2 149 34 36 1764 

JK3 141 28 30 1780 

JK4 108 13 18 1796 

JK5 143 29 32 1794 

S 151 41 44 1341 

 

Hodnoty rozlití se u všech směsí kromě směsi JK4 pohybují v rozmezí 141 – 151 mm. Malý 

rozptyl těchto hodnot byl vzhledem k dávkování očekáván. Výjimkou je hodnota rozlivu u směsi 

JK4, což je dáno naprosto odlišným tvarem zrn drceného kameniva, které bylo do této směsi 

použito. V porovnání s ostatními druhy písků má drcené kamenivo (JK4) zrna spíše nekubického 

formátu s ostřejšími hranami, ztímco ostatní písky mají zrna zaoblená. Rozliv je ovlivněn 

zaklíněním zrn mezi sebou a velikostí smáčené plochy zrn. Pro představu o zpracovatelnosti je 
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uveden obrázek 3, na kterém je zřetelně vidět odlišné chování sádrové malty a sádrové kaše při 

stejném normovém rozlivu 150 ± 5 mm. 

 

(a) (b) 

 Konzistence čerstvé malty JK2 (a) a sádry S (b) Obr. č.3:

S výsledky rozlivu koresponduje i počátek tuhnutí, který nastal u nejhůře zpracovatelné směsi 

JK4 dříve než u směsí s vyšším rozlivem. Dále je z výsledků zřetelné, že směs bez písku začala 

tuhnout nejpozději a lze proto konstatovat, že obsah písku v sádrové směsi urychluje počátek 

tuhnutí. Doba tuhnutí byla velmi krátká, u všech směsí se pohybovala pod 5 minut. Nejdelší doba 

tuhnutí u směsi JK4 byla opět způsobena odlišným tvarem zrn. Objemová hmotnost po přidání 

písku do sádry vzrostla asi o 30 %. Objemové hmotnosti sádrových malt s různými druhy písků 

se výrazně nelišily. 

 ZÁVĚR 6

Z uvedených výsledků vyplývá, že přidáním písku do sádrové kaše dochází k nárůstu objemové 

hmotnosti přibližně o 30 % a ke snížení hodnoty počátku tuhnutí. Dále z měření plyne, že tvar zrn 

ovlivňuje zpracovatelnost i doby tuhnutí. Drcený písek s ostrými podlouhlými zrny zhoršuje 

zpracovatelnost, urychluje počátek tuhnutí a prodlužuje dobu tuhnutí.  

Na pěti navržených směsích lze dále objektivně zjišťovat jejich vlastnosti v závislosti na druhu 

písků a sledovat rozdíly mezi vlastnostmi sádrové kaše a sádrové malty. Dalším krokem bude 

výzkum tranzitní zóny mezi kamenivem a sádrovou kaší. Následně budou provedeny zkoušky 

základních fyzikálních, mechanických a tepelně-technických vlastností směsí. 

 PODĚKOVÁNÍ 7

Článek byl vytvořen za finanční podpory projektů GAČR 16-01438S, SGS14/174/OHK1/3T/11 a 

SGS16/199/OHK1/3T/11. 
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Abstract 

Building industry contributes significantly to raw materials exhausting and energy consumption, 

produces a large quantities of emissions and wastes. One of the ways to reduce the environmental 

impacts of building industry is an environmentally based selection of building materials. The 

environmental impacts of buildings can be reduced by small material exchanges as presented in 

the paper. The paper presents the results of the environmental evaluation of four variants of 

material compositions of the same residential house. The exchange of the thermal insulation 

materials caused the reduction of global warming potential up to 47 %.  

Klíčová slova: LCA, globálne otepľovanie (GWP), acidifikácia (AP), primárna energia (PEI) 

 ÚVOD 1

Stavebná činnosť zohráva podstatnú úlohu v sociálno-ekonomickom rozvoji krajiny, poskytujúc 

výstavbu infraštruktúry, od ktorej sú závislé všetky sektory ekonomiky, čo radí stavebníctvo 

medzi strategické odvetvia. V Európskej únií sa sektor stavebníctva podieľa na tvorbe približne 

10% HDP a je taktiež najväčším priemyselným zamestnávateľom (30 % z celkového počtu 

zamestnancov v priemysle), s odhadovaným počtom 14,8 milióna zamestnancov a 3,1 milióna 

podnikov [1]. Na strane druhej je tiež významným spotrebiteľom energií a pôvodcom emisií 

rôznych škodlivých látok. Napríklad 42 % z celkovej spotreby energie v EÚ, 35% z emisií 

skleníkových plynov, asi 50 % vyťažených surovín a 22 % produkcie odpadu súvisí s výstavbou 

stavieb. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Začiatkom 70-tych rokov sa začal používať pojem udržateľný rozvoj, ktorý sa týka všetkých 

oblastí spoločnosti vrátane stavebníctva. Súčasťou koncepcie udržateľného rozvoja je aj správny 

výber stavebných materiálov pre realizáciu vybraného objektu. Environmentálne vhodným 
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výberom stavebných materiálov sa dá docieliť zníženie vyčerpávania prírodných zdrojov, 

produkcie emisií pri výrobe a vytvorenie vhodnejšej mikroklímy vo vnútri budovy.  

Príspevok prezentuje výsledky analýzy environmentálnych dopadov vybraného rodinného domu 

vo väzbe na použité stavebné materiály a variáciu materiálovej skladby vybraných konštrukcií 

s cieľom redukovať negatívne environmentálne dopady. 

 HODNOTENÝ RODINNÝ DOM 2

2.1 Charakteristické údaje stavby 

Za predmet hodnotenia environmentálnych dopadov bol vybraný murovaný, samostatne stojaci 

rodinný dom, navrhnutý s dvoma nadzemnými podlažiami, bez suterénu (Obr. 1). Nad vstupom 

do budovy sa nachádza zádverie s možnosťou obojstranného vstupu, ktoré je vybavené dvoma 

jednokrídlovými dverami. Na juhozápadnej strane domu sa nachádza drevená terasa. Súčasťou 

návrhu je aj samostatne stojatá garáž orientovaná smerom k cestnej komunikácii, ktorá sa do 

hodnotenia nezapočítala.  

 

 

 Pohľad na hodnotený rodinný dom Obr. č.1:

Prvé nadzemné podlažie (1. NP) s úžitkovou plochou 74,01 m
2
 je určené výškovou kótou podľa 

projektovej dokumentácie na úrovni ± 0,0 m. Na 1. podlaží sa nachádzajú nasledujúce miestnosti 

s plošnou výmerou: zádverie (6,77 m
2
), chodba  (4,27 m

2
), technická miestnosť (10,25 m

2
), 

obývacia izba (28,89 m
2
), kuchyňa (19,14 m

2
), kúpeľňa (2,45 m

2
),  komora ( 2,24  m

2
), 

terasa (19,41 m
2
). Druhé nadzemné podlažie (2. NP) je určené výškovou kótou začínajúcou od 

podlahy na úrovni 2,9 m a končiacou v úrovní klieštín vo výške 5,76 m od výškovej úrovne 1.NP.

 Na 2. podlaží sa nachádzajú miestnosti s plošnou výmerou: schodisko (5,94 m
2
),  chodba 

(3,69 m
2
),  izba (13,33 m

2
), kúpeľňa (5,58 m

2
),  izba (16,53 m

2
),  spálňa (19,40 m

2
), kúpeľňa 

(4,68 m
2
) a šatník (6,48 m

2
). Úžitková plocha 2. NP je 75,63 m

2
. 
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2.2 Konštrukčné celky 

Za účelom vytvorenia environmentálneho profilu bol riešený objekt rozdelený do nasledujúcich 

konštrukčných celkov: 

Základy: Základy rodinného domu sú vyhotovené zo základových pásov prostého betónu tr. 

C12/15, uložených v nezamŕzajúcej hĺbke 1,4 m pod úpravou terénu s rozmermi 700x600 mm, 

pod ktorými je umiestnené podľa projektovej dokumentácie štrkové lôžko frakcie 16/32 s 

hrúbkou 100mm. Na základové pásy sú uložené v dvoch radoch tvárnice typu PREMAC DT30 

hr. 300mm. Podkladový betón pod podlahami je vystužený KARI sieťovinou Ø 6mm s 

veľkosťou oka 150x150 mm. Hrúbka podkladaného betónu je podľa návrhu 100 mm a štrkové 

lôžko pod podkladaným betónom je hrúbky 350mm. Základ pre schodisko je zhotovený z 

rovnakej triedy betónu ako základové pásy s rozmerom 800x600 mm a uložením v hĺbke 1,05 m 

pod úrovňou upraveného terénu. Základová konštrukcia je izolovaná hydroizolačnými 

asfaltovými nastavovacími pásmi ELASTOBIT, pod ktoré je pred pokládkou potrebné použiť 

penetračný náter.  

Nosné steny: Pre realizáciu rodinného domu bolo navrhnuté obvodové nosné murivo z 

pórobetónových tvárnic YTONG P4-600 hr. 300 mm ukladané na lepiacu maltu. Za účelom 

hodnotenia vybranej stavby sú k nosným stenám zarátané aj stĺpy, stužujúce vence, nosné a 

nenosné preklady. Stužujúce vence a stĺpy sú navrhnuté z betónu triedy C 25/30, v ktorom budú 

pozdĺžne uložené prúty, na ktoré sa umiestňujú strmienka. Nenosné preklady sú zhotovené z 

pórobetónu a sú na stavbu dodané ako hotový výrobok. Ako priečkové murivo sú navrhnuté 

pórobetónové tvárnice YTONG hr. 100 mm ukladané na tenko vrstvovú lepiacu maltu. 

Stropy: Stropná konštrukcia je zhotovená zo železobetónovej dosky hrúbky 180 mm a 

cementového poteru s hrúbkou 85 mm. V tomto konštrukčnom celku sú zarátané aj 

železobetónové schodiskové konštrukcie a stužujúce vence, ktoré slúžia na uloženie pomurníc. 

Strecha: Krov rodinného domu je hambálkového typu, zhotovený z technicky sušeného reziva. 

Prenesenie zaťaženia zo strešného plášťa a  poveternostných vplyvov je zabezpečené cez krokvy 

s prierezom 120x180, ktoré sú stužené klieštinami s prierezom 50x180 mm do pomurníc s 

rozmerom 160x140 mm, ktoré sú ukladané na stužujúci veniec 2.NP. Osová vzdialenosť uloženia 

krokiev na pomurnice je 1000 mm. Na krov rodinného domu bol ako krytina použitý 

pozinkovaný plech, ktorý bol ukotvený na drevené debnenie hr. 20 mm a šírkou dosky 100 mm, 

pričom každá druhá doska je vynechaná. Odvetracia vzduchová medzera je zabezpečená 

dreveným latovaním 40x60 mm. 

Nosnou konštrukciou zastrešenia zádveria rodinného domu je železobetónová doska hr. 180 mm, 

na ktorú sú ukladané krokvy z technicky sušeného reziva s rozmerom 120x180mm a osovou 

vzdialenosťou uloženia 1000 mm. Konštrukcia vertikálne uložených drevených lát s rozmerom 

120x60 mm zabezpečuje požadovaný sklon strechy. Strecha zádveria je pokrytá pozinkovaným 

plechom, ktorý ako pri krove bude ukotvený na drevené debnenie hr. 20 mm a šírkou 100 mm, 

kde je vynechaná každá druhá doska.  
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Tepelná izolácia: Tepelná izolácia základov je vyhotovená z expandovaného polystyrénu hr. 100 

mm. Navrhnutá izolácia obvodových stien je z polystyrénu EPS F hr. 150 mm. Návrh zateplenia 

krovu rodinného domu pozostáva z pozdĺžneho uchytenia minerálnej vlny hr. 180 mm, do 

priestoru medzi krokvy a ich priečnym prekrytím minerálnou vlnou hr. 60 mm. 

Zateplenie zádveria je z polystyrénu typu XPS hrúbky 120 mm, ktorý je uložený medzi krokvy s 

osovou vzdialenosťou 1000 mm a nalepením expandovaného polystyrénu EPS hr. 100 mm v 

interiéri  na celej ploche železobetónovej dosky .  

V podlahách na teréne je použitá tepelná izolácia z polystyrénu typu EPS hr. 100 mm a na 

podlaží polystyrén EPS hr. 40 mm.   

Povrchové úpravy: Vnútorné plochy stien podľa výkazu výmer rodinného domu budú opatrené 

vápenno-cementovou omietkou, stropy na 1. NP vápennou omietkou, stropy na 2. NP 

sadrokartónovým podhľadom a vonkajšie plochy stien silikátovou omietkou so základom. 

Povrchové úpravy stien v kúpeľniach sú navrhnuté z keramického obkladu.  

Vyrovnávacie vrstvy podláh sú vyhotovené z cementového poteru hr. 85 mm zatreté oceľovým 

hladítkom s presnosťou vyhotovenia ± 1,5 mm na celkovú plochu miestnosti. Vo všetkých 

miestnostiach 1.NP je podlaha opatrená keramickou dlažbou hr. 7mm. V úrovni 2. NP sú 

keramickou dlažbou opatrené kúpeľne a na zvyšku plochy sa nachádza drevená plávajúca 

podlaha hr. 7mm. Nášľapné plochy stupňov konštrukcie schodišťa a jej  podesty sú navrhnuté z 

masívneho dreva hr. 30 mm. 

Okná: Na výplň okenných otvorov sú podľa projektovej dokumentácie navrhnuté plastové okná 

s izolačným dvojsklom 2 x 4mm.  

2.3 Varianty materiálových skladieb 

Cieľom práce bolo navrhnúť tri nové varianty konštrukčných systémov (obvodový plášť, 

podlaha, strecha), v ktorých sa uvažuje s použitím prírodných alebo alternatívnych materiálov za 

účelom zníženia hodnôt sledovaných environmentálnych ukazovateľov a vytvorenia lepšej 

vnútornej klímy v obytných priestoroch, v ktorých človek trávi väčšinu dňa. Materiálové skladby 

nových variantov boli navrhnuté tak, aby nedošlo k zmene dispozičného riešenia stavby alebo 

zásahu do jej stability a zároveň, aby boli zachované rovnaké tepelno-izolačné parametre vrstiev 

jednotlivých konštrukcií ako v pôvodnom návrhu. Prehľad navrhnutých variantov je možné 

vidieť v Tab.1. 

 Varianty materiálových skladieb Tabulka č.1:

Variant Obvodový Plášť Podlaha Strecha 

(Zádverie) 

Strecha 

(Krov) 

Pôvodný Polystyrén 
Polystyrén + 

Betónový poter 
Polystyrén Minerálna vlna 

1. 
Drevovláknité 

dosky 

Polystyrén + 

Anhydritový poter 
Polystyrén Minerálna vlna 
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2. Ľanové dosky 
Ľanová izolácia +  

Drevený rošt 
Fúkaná celulóza Fúkaná celulóza 

3. Korkové dosky 
Polystyrén + 

Anhydritový poter 
Fúkaná celulóza Fúkaná celulóza 

 

2.4 Metodika hodnotenia 

Pre správny návrh jednotlivých materiálových skladieb bolo potrebné vypočítať tepelno-

technické ukazovatele, následne stanoviť hrúbku jednotlivých vrstiev a vypočítať množstvá 

materiálov (m2, m3.), ktoré slúžili ako vstupné dáta pre environmentálne hodnotenie navrhnutých 

variantov. Navyše, pre uvedené varianty boli vypočítané ich ekonomické náklady. 

Ako základ pre správnu variáciu materiálov bolo potrebné vychádzať z fyzikálnych požiadaviek 

na stavebné konštrukcie a naplniť tepelno-technické požiadavky pre rovnaký súčiniteľ prechodu 

tepla U (W.m
-2

.K
-1

). Súčiniteľ prechodu tepla (U) pre konštrukcie obvodových stien, podláh na 

teréne a striech bol stanovený podľa normy STN EN ISO 6946, ktorá definuje tepelný odpor, 

súčiniteľ prechodu tepla a výpočtové metódy Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Pre obvodový 

lášť sa uvažoval U = 0,15; pre podlahu U = 0,20 a pre strechu U = 0,10 W.m
-2

.K
-1

. 

Ako environmentálne ukazovatele boli zvolené: objemová hmotnosť, viazaná - primárna energia 

vyjadrená (PEI), potenciál globálneho otepľovania (GWP) a potenciál okysľovania (AP). 

Jednotlivé environmentálne ukazovatele pre navrhnuté varianty materiálových skladieb 

konštrukcií boli počítané na základe jednotkových LCA údajov z databázy IBO v hraniciach 

„cradle to gate“ Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

Výmena konvenčných stavebných materiálov za prírodné stavebné materiály v sebe zahŕňa 

okrem environmentálnych ukazovateľov aj ukazovatele ekonomické. Pre hrubý odhad ceny 

jednotlivých variantov slúžili vypočítané plochy a kubatúry jednotlivých materiálov a aktuálna 

cena stavebného výrobku na slovenskom trhu. 

 VÝSLEDKY 3

3.1 Environmentálna analýza 

Po zhodnotení environmentálnych dopadov pôvodného návrhu domu vyplynulo, že tepelná 

izolácia má značne negatívny dopad na životné prostredie, a preto sa pristúpilo k návrhu troch 

nových variant. Zmena tepelnej izolácie vyvolala zmeny v konštrukčných celkoch strechy, 

tepelnej izolácie a povrchových úprav. Porovnanie analyzovaných environmentálnych 

indikátorov v prislúchajúcich jednotkových ekvivalentoch pre analyzované varianty je 

prezentované na Obr. 2 – 5. 
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 Porovnanie hmotností materiálov pre jednotlivé varianty Obr. č.2:

Na Obr. 2 je možné vidieť, že došlo k navýšeniu hmotnosti použitých materiálov pre všetky 

navrhované varianty. Napr. zvýšenie hmotnosti materiálov vo variante 1 v konštrukciách 

„strechy“ bolo v dôsledku zmeny prierezu krokvy, kde bolo potrebné navýšiť hrúbku izolácie. Pri 

variantoch 2 a 3 došlo k zvýšeniu hmotnosti materiálov v konštrukciách „strechy“ v dôsledku 

náhrady pozinkovaného plechu za pálenú strešnú krytinu. Z hľadiska tepelnej izolácie je možné 

konštatovať, že každý z variovaných materiálov má objemovú hmotnosť vyššiu ako je hmotnosť 

polystyrénu, či minerálnej vlny. Pokles hmotnosti vo variante 2 je spôsobený náhradou 

dreveného roštu v konštrukcii podlahy, kde iné varianty uvažujú s betónovým alebo 

anhydritovým poterom. 

 

 Porovnanie primárnej energie materiálov pre jednotlivé varianty Obr. č.3:

Z Obr. 3 je možné vidieť, že navrhnuté varianty splnili predpoklad zníženia hodnôt primárnej 

energie. Pri variante 1 boli očakávané po navýšení hrúbky zateplenia strešných konštrukcií v 

konštrukčnom celku „tepelné izolácie“ negatívnejšie bilancie v porovnaní s pôvodným návrhom, 

sa preukázalo, že použitím drevovláknitej dosky namiesto polystyrénu, tento variant dosiahol 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

449 

 

naopak lepšiu energetickú bilanciu. Najlepšie výsledky z hľadiska primárnej energie v 

konštrukčnom celku „tepelné izolácie“ dosiahol variant 2 s ľanovou izoláciou na obvodovej stene 

a v podlahách, zatiaľ čo iné varianty v podlahách zahŕňajú aj polystyrén. 

 

 Porovnanie potenciálu globálneho otepľovania pre jednotlivé varianty Obr. č.4:

Záporné hodnoty GWP sú spôsobené použitím drevených alebo iných surovín, ktoré sú schopné 

v priebehu svojho rastu ukladať do svojej štruktúry viac CO2 ako ho uvoľnia počas svojej výroby. 

Variant 2 dosahuje v konštrukčnom celku „strecha“ najväčšie záporné hodnoty a teda najlepšie 

vlastnosti. Pri realizácii bolo potrebné zarátať do tejto skupiny aj rezivo na vytvorenie roštu v 

podlahách a na fasáde. Vlastnosti variantu 3 v konštrukčnom celku „tepelné izolácie“, sú výrazne 

lepšie vďaka priaznivejšej jednotkovej hodnote korku. Negatívne bilancie (najväčšie kladné 

hodnoty) v tomto konštrukčnom celku dosahuje pôvodný a 1. variant, ktorý svoju hodnotu znížil 

oproti pôvodnému variantu práve vďaka použitiu drevovláknitej dosky na zateplenie budovy. 

 

 Porovnanie potenciálu okysľovania pre materiály jednotlivých variantov Obr. č.5:
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Podľa Obr. 5 je zrejmé, že v konštrukčnom celku „strecha“ má z hľadiska potenciálu okysľovania 

najlepšie vlastnosti variant 3, zatiaľ čo najnižšie hodnoty v konštrukčnom celku „tepelná 

izolácia“ pre tento environmentálny indikátor boli vypočítané pre variant 2 a v konštrukčnom 

celku „povrchové úpravy“ najlepšie skóre dosiahol variant 1.  

 Porovnanie celkových dopadov vybraného objektu Tabulka č.2:

Hmotnosť 

(kg) 

PEI (MJ) GWP (kg 

CO2eq) 

AP (kg SO2eq) Variant 

303 929,6 727 468 43 481,4 199,24 Pôvodný  

306 465,2 684 314,8 39 954,6 194,97 Variant č. 1 

+0,83 % -5,93 % -8,11 % -2,14 % 

305 843,1 582 656,1 23 103,8 171,4 Variant č. 2 

+0,63 % -19,9 % -46,87 % -13,97 % 

313 427,8 609 990,8 27 673,9 177,0 Variant č. 3 

+3,12 % -16,15 -36,35 % -11,18 % 

 

Tabuľka 2 prezentuje celkové environmentálne dopady hodnotenej budovy, ktoré zahŕňajú všetky 

konštrukčné celky pre jednotlivé varianty. 

Napriek tomu, že u všetkých navrhnutých variantov došlo k miernemu navýšeniu hmotnosti 

použitých materiálov (v rozsahu 0,63 – 3,12 %), zistil sa významný pokles environmentálnych 

dopadov celej budovy, ako je zrejmé z tabuľky 2. Primárna energia vybraného objektu bola 

redukovaná pre analyzované varianty od 5,93 do 19,9 %, potenciál globálneho otepľovania 

poklesol o 8,11 – 46,87 % a redukcia potenciálu okysľovania sa pohybovala od 2,14 do 13,97 %. 

Výsledky potvrdzujú primárny predpoklad, že relatívne malou zmenou v materiálovej skladbe je 

možné výrazne znížiť negatívne dopady budovy vo vybraných environmentálnych 

ukazovateľoch.  

3.2 Ekonomické zhodnotenie 

V dnešnej dobe je na stavebné výrobky kladené množstvo požiadaviek technické, legislatívne, 

environmentálne, subjektívne a ekonomické. Alternatívne stavebné materiály majú oproti 

konvenčným množstvo výhod, ktorými dokážu zlepšiť vnútornú mikroklímu. Majú však aj jednu 

nevýhodu a to je ich cena. Cena je v dnešnej dobe dôležitým aspektom pri výbere stavebných 

materiálov, ktorý často krát rozhodne o voľbe materiálu.  

Pri každom z navrhnutých variantov došlo k navýšeniu ceny oproti pôvodnému variantu. 

Najvyššiu cenu dosahuje variant 3 s použitím korkovej izolácie na obvodovom murive riešeného 

rodinného domu. Jeho vysoká cena je spojená so vzdialenosťou a vzácnosťou tejto suroviny, 
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ktorá sa vyrába orezávaním kôry z korkového duba. Cenovo najprijateľnejšie výsledky dosahuje 

variant 2. Tento variant je navrhnutý v kombinácii ľanu a fúkanej celulózy. 

Porovnanie ekonomických nákladov materiálov analyzovaných konštrukčných celkov dokopy 

pre navrhované varianty je na Obr. 6.  

 

 Porovnanie ekonomických nákladov jednotlivých variantov  Obr. č.6:

Ako je vidieť z Obr. 6, variant 1 je drahší o 77.7 %, variant 2 o 27,1 % a variant 3 dokonca 

o 124,9 % v porovnaní s pôvodným variantom. Z ekonomického hľadiska je z navrhovaných 

možností najvhodnejší variant 2, ktorý zároveň dosahuje aj najlepšie environmentálne parametre. 

 ZÁVER 4

Najlepšie výsledky v sledovaných environmentálnych ukazovateľoch ako aj v ekonomickom 

hodnotení dosiahol variant 2 s ľanovou izoláciou na obvodových stenách, v podlahe a s fúkanou 

celulózovou izoláciou v strechách. Tento variant bol síce drahší o 27,1 % oproti pôvodnému 

návrhu, ale na druhej strane boli dosiahnuté výrazne pozitívne environmentálne zmeny, napr. 

pokles potenciálu globálneho otepľovania dosiahol takmer 47 %.  

Z výsledkov práce vyplynulo, že zmena materiálov v budove dokáže ovplyvniť nielen naše 

zdravie užívaním takejto stavby, ale dokáže ovplyvniť aj vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov 

energie a šetriť životné prostredie.  
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Abstract 

Removal of moisture from masonry and protection of constructions against water and moisture is 

an important part of building industry. Contribution concerns with problems of moisture, its 

classification and moisture level and techniques of moisture removal. It describes use of 

siliconate hydroinsulation Freezteq DPC in aerated autoclaved concrete masonry against capillary 

moisture. 

Keywords: Autoclaved aerated concrete, moisture content in AAC masonry, porous structure, 

hydrophobization, siliconate hydroinsulation. 

 INTRODUCTION 1

Older constructions but also completely new ones may have functionless moisture resistance, or 

the service life of moisture resistance may be exceeded, or eventually there is no moisture-

resistance in the object. Therefore the recovery of moisture masonry and structure protection 

against water is an inseparable and important part of the building industry [1]. 

 MOISTURE CONTENT OF BUILDING STRUCTURES 2

For common practice the classification according to Table 1 is sufficient, but from viewpoint of 

applicability of grouting methods it is not enough. The authors of WTA 4-4-96 Direction realised 

the insufficiency and established the term “moisture level” evaluating a content of moisture in the 

masonry in regard to its porosity. It means in practice that besides determining moisture content 

in mass percents, also the open porosity of material is necessary to determine [3]. 
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Table 1: Classification of masonry moisture according to ČSN 73 0610 

Moisture level Moisture content 

of masonry in % 

Very low Wh < 3 

Low 3  Wh < 5 

Increased 5  Wh < 7,5 

High 7,5  Wh < 10 

Very high Wh > 10 

 

The non-pressure grouting may be used till moisture level of approximately 50%, superior limit 

of 80 % is given for pressure grouting [5]. 

 

2.1 Techniques of moisture construction recovery 

Direct methods 

 air methods, 

 mechanical methods - undercutting, damp - proof driving, Massari method, 

 siliconate hydroinsulations, 

 electro-osmotic methods. 

Matter of siliconate hydroinsulation 

Creating the moisture-resistant shield (barrier) by chemical substance inserted into prepared 

boreholes in moisture masonry [5] – it is the matter of grouting methods. Grouting solution reacts 

in the boreholes, e.g. it hardens, gels, etc., what creates the hydroinsulation shield. 

2.2 Experiment 

For testing, blocks from three sample of aerated autoclaved concretes were used (Table 2). Two 

of them on the base of fly ash with dimensions 400x300x250 mm, and one was made on the base 

of sand with dimensions 600 x 300 x 250 mm. 

 

 

 

 



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

455 

 

Table 2: Composition of tested types of aerated autoclaved concretes 
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AAC 

on the 

base of 

fly 

A 240 - - - - 96 160 0,4 0,2 0,2 

B 180 60 - - - 96 170 0,4 0,2 0,2 

AAC 

on the 

base of 

sand 

C - - 230 95 70 38 56 2,3 9,2 - 

 

At given amount of a fly ash (240 kg/m
3
), tested aerated autoclaved concretes differed from each 

other by changing ratio and type of ash.  

Siliconate hydroinsulation Freezteq DPC System 

 Is highly effective non-compressive system patented in Great Britain and abroad for 

elimination of masonry dampness, 

 Is suitable for dehumidifying every type of masonry,   

 Uses frozen cylinder tablets (length 210 mm, diameter 20 mm) of sodium 

methylsiliconate water solution which are placed into bored holes in mortar joints of AAC 

masonry walls, 

 Tablets diffuse in AAC masonry and create moisture-resistant barrier, which inhibits 

further dampness intrusion and capillary action into masonry [5]. 

Masonry from examined aerated autoclaved concretes 

There were built 6 walls from A, B, C aerated autoclaved concrete blocks – four were from 

blocks made on base of fly ash and two were from blocks on base of sand. Freezteq DPC sticks 

were placed in three of them, and three walls were comparing. The placement of Freezteq DPC 

sticks was done in accordance with instruction from producer. 

Moisture 

Values of volume moisture measured on walls built from particular types of aerated autoclaved 

concrete (6 measuring points in bottom line and 6 measuring points in upper line of walls) were 

noted in the figures and subsequently transferred into chart. 
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 CONCLUSION 3

Out of comparing walls (without tablets), the aerated autoclaved concrete C achieved the lowest 

values of moisture what is caused by lowest amount of capillary pores in it, and by the finest 

texture resulting from its composition. Aerated autoclaved concrete B had the worst results. It is 

the direct effect of its structure (most capillary pores, highest whole porosity, crudest texture). 

Comparing to silica sand and cinder (A), significantly higher absorptiveness of the fluid ash had 

an impact, too. Moisture level in walls with tablets were copying values measured in comparing 

walls, but the moisture content was reduced due to the effect of Freezteq DPC agent. The best 

effectiveness was achieved in autoclaved aerated concrete C in which silica sand was used as the 

filler. Moisture content did not increase after inserting the tablets. On the contrary, moisture kept 

growing after insertion of the tablets in aerated autoclaved concretes A and B, what means that 

complete stop of capillary action was not provided. This may be a confirmation of lower 

effectiveness of Freezteq DPC agent in structures with cruder texture and higher porosity. In 

conclusion it may be stated that the effectiveness of Freezteq DPC agent was proved in 

compliance with data provided by producer on the properly made walls from aerated autoclaved 

concrete blocks [6]. 
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Abstract 

The supplementary cementing materials (SCMs) are used in concrete for a replacement of cement 

due to the reduction of CO2 emissions. SCMs improve mechanical and corrosion properties of 

concrete and may not negatively influence the properties of fresh and solid concrete. Results of 

investigation of influence of a higher amount of metakaolin on the chosen properties of concrete 

are described in the article. 

Klíčová slova: beton, metakaolin, elektrárenský popílek, jemně mletý vápenec, CHRL 

 ÚVOD 1

Metakaolin patří mezi technogenní pucolánové materiály, které jsou cíleně připravovány pálením 

jílových surovin při teplotách 650 – 800 °C, jejichž složkou je minerál kaolinit 

(Al2O3∙2SiO2∙2H2O) a následně jemně mletý. Rozhodující vlastností pro použití metakaolinu do 

betonů je jeho pucolánová aktivita. Rychlost pucolánové reakce studoval Poon [1] u past, které 

obsahovaly 5, 10 a 20 % metakaolinu a sledoval vývoj pevností, porozitu a obsah hydroxidu 

vápenatého v časech 3, 7, 28 a 90 dnů. Z jeho závěrů bylo vyvozeno, že více než 10 % 

metakaolinu není účelné do směsi přidávat, protože dochází k poklesu mechanických vlastností a 

vyšší množství není tedy účelné. Se zvyšujícím se množstvím metakaolinu se zmenšuje průměr 

kapilárních pórů ve všech sledovaných časech, a také kumulativní objem pórů se snižuje se 

stejnou tendencí. Snížení průměru pórů a celkového objemu pórů se zvyšující dávkou 

metakaolinu potvrdili také Frías a Cabrera [2]. S maximální dávkou metakaolinu, kterou je 

vhodné použít při náhradě cementu, se shoduje i Al-Akhras [3], který ověřil pozitivní vliv 

metakaolinu na provzdušněných betonech s náhradou cementu do 15 %. Vlastnosti betonu 

s využitím metakaolinu byly porovnány s betony, kde byly využity běžně používané příměsi, 

kterými byly jemně mletý vápenec a elektrárenský popílek. 

 METODIKA A SLOŽENÍ BETONU 2

V experimentu byly studovány vlastnosti betonu s využitím metakaolinem, kde byla zvolena 

vyšší náhrada cementu metakaolinem v porovnání s experimenty publikovanými výše 
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jmenovanými autory. Pro srovnání byly vyrobeny betony, kde byl jako příměs použit 

elektrárenský popílek a mikromletý vápenec ve stejné dávce pro možnost porovnání výsledků. 

Koncepce návrhu složení provzdušněných betonů vycházela z absolutního objemového 

zastoupení dílčích složek v 1 m
3
. Příměsi byly zastoupeny v jednotlivých recepturách konstantní 

hmotnostní navážkou společně s portlandským cementem, čímž došlo ke změnám hmotnosti 

složky kameniva, které bylo ve všech recepturách betonu rozděleno ve stejném hmotnostním 

poměru: drobné těžené kamenivo frakce 0-4 mm 43 %, hrubé drcené kamenivo frakce 4-8 mm 11 

% a 8-16 mm 46 % z celkové hmotnosti kameniva v dané receptuře. Příměsi v betonech tvoří 25 

% z hmotnosti jemnozrnných podílů, zbylých 75 % připadá na portlandský cement, jehož dávka 

činila 330 kg. 

Pro výrobu betonů byly použity následující vstupní suroviny: 

 cement CEM I 42,5 R, Českomoravský cement a.s., Mokrá, 

 metakaolin Mefisto K05, České lupkové závody a.s., Nové Strašecí, 

 jemně mletý vápenec, druh 7, Carmeuse Czech Republic s.r.o., 

 popílek, ČEZ a.s., Chvaletice, 

 kamenivo 0-4  mm, DTK Žabčice, prané, 

 kamenivo 4-8 mm, HDK Želešice, 

 kamenivo 8-16 mm, HDK Želešice, 

 voda, 

 plastifikační přísada Sikament 100 Multimix, Sika CZ, s.r.o. 

 DOSAŽENÉ VÝSKEDKY 3

Koncept návrhu složení jednotlivých betonů s využitím příměsí byl směrován na provzdušněné 

betony s obsahem vzduchu mezi 4 až 6 % a požadovanou konzistenci stupně sednutí S3 dle ČSN 

EN 12350-2. Zvýšený obsah vzduchu v čerstvém betonu současně přispívá také ke zlepšení 

reologických vlastností [4]. Toto je potřeba především v betonu s vysokým podílem metakaolinu, 

který s vyšší dávkou výrazně snižuje zpracovatelnost čerstvé směsi a v této receptuře bylo 

dávkováno více záměsové vody. V tabulce č. 1 je uvedeno množství záměsové vody, obsah 

vzduchu stanovený tlakovou metodou dle ČSN EN 12350-7, sednutí kužele a objemové 

hmotnosti v čerstvém stavu 

 Stupeň sednutí a skutečné sednutí, obsah vzduchu čerstvého betonu Tabulka č.1:

Beton 

 

 

 

Množství 

záměsové vody 

na 1 m
3
 

[kg] 

Sednutí 

 

 

[mm] 

Stupeň 

sednutí 

kužele 

 

Obsah 

vzduchu 

 

[%] 

Objemová hmotnost 

čerstvého betonu 

 

[kg∙m-3] 

Metakaolin 220 110 S3 4,6 2310 

Popílek 195 130 S3 4,2 2420 

Vápenec 190 150 S3 4,5 2390 
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Další veličinou, která byla sledována bezprostředně po vyrobení analyzovaných betonů, byl 

průběh teplot při hydrataci betonu, který poukazuje na průběh hydratačních reakcí při změně 

struktury a tvorbě hydratačních produktů. Na obrázku č. 1 jsou znázorněny průběhy teplot při 

hydrataci analyzovaných betonů. Pro sledování teplot, možnosti srovnání a případné 

opakovatelnosti je nezbytná konstantní teplota okolí, která byla zajištěna díky klimatizační skříni 

a činila 20 °C. Samotné monitorování teplot probíhalo pomocí měřící ústředny Testo 177-T4 s 

použitím termočlánkových sond typu K – nikl-chrom-nikl. 

Z průběhu teplot při hydrataci je viditelný intenzivní nástup hydratačních reakcí cementu 

s metakaolinem ve srovnání reakce cementu s popílkem a vápencem, kde je počátek hydratace 

posunut v čase přibližně o 4 a 6 hodin, což by mohlo být způsobeno rozdílným charakterem 

suroviny. Metakaolin se vyznačuje vysokým měrným povrchem, než je tomu u popílku, kde je 

navíc pucolánová reakce zpomalena z důvodu skelného stavu popílkových zrn. Autoři Wild 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. nebo Curcio Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. potvrzují 

případě použití metakaolinu zrychlený průběh hydratačních reakcí portlandského cementu v 

prvních 24 hodinách hydratace. 

Maximální teploty betonu s metakaolinem a popílkem jsou téměř shodné, s příměsí  metakaolinu 

bylo dosaženo maximální teploty 35,4 °C a s popílkem 35,1 °C. Je zajímavé, že čas dosažení 

maximální teploty je shodný pro oba dva studované betony, a to 18,8 hodin, přestože počátky 

hydratace jsou odlišné. U betonu s vápencem byly hydratační reakce pozvolnější a bylo dosaženo 

i nižší maximální teploty v betonu, a to 33,6 °C za 21,1 hodin. 

 

 Průběhy hydratačních teplot v betonu Obr. č.1:

Na ztvrdlém betonu byly sledovány mechanické vlastnosti, které jsou vyjádřeny především 

pevností betonu v tlaku, což je stěžejní parametr charakterizující beton z hlediska pevnostní třídy. 

Primární pevnosti v tlaku byly stanoveny po 28 dnech zrání, které probíhalo v ideálních 

podmínkách v komoře s relativní vlhkostí nad 95 % a konstantní teplotou okolí 21±2 °C. 
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Vývoj tlakových pevností byl dále monitorován v delším časovém úseku, konkrétně po 180, 360 

a 540 dnech zrání za stejných podmínek, jako tomu bylo do 28 dnů. V tabulce č. 2 jsou uvedeny 

dosažené pevnosti v tlaku v jednotlivých časových intervalech na zkušebních krychlích o hraně 

100 mm, jedná se o aritmetický průměr ze tří hodnot. Po 28 dnech betony překročily hranici 40 

N·mm
-2

. Významné zvýšení pevností v tlaku probíhalo i po 28 dnech, po 180 dnech již nebylo 

zvyšování pevností tak významné. Beton s vápencem však dosahoval nejmenšího zvýšení 

pevností v tlaku v čase. V čase se výrazně projevilo zvýšení pevnosti v tlaku u betonu, kde byl 

použitý elektrárenský popílek, kde je známo, že se pucolánová reakce projeví později v čase. 

 Stupeň sednutí a skutečné sednutí, obsah vzduchu čerstvého betonu Tabulka č.2:

Vzorek betonu 
Pevnost betonu v tlaku [N∙mm-2] 

28 dnů 180 dnů 360 dnů 540 dnů 

Metakaolin 46,5 55,7 57,1 58,3 

Popílek 44,8 64,2 64,4 65,2 

Vápenec 43,6 54,8 55,3 55,7 

 

Přestože beton s popílkem po 28 dnech vykazoval nižší pevnosti v tlaku, z důvodu 

pomalejší hydratace kulovitých zrn popílku skelného charakteru, po 540 dnech vykazoval vyšší 

pevnosti než beton s metakaolinem. Po 540 dnech bylo zvýšení pevností v tlaku u betonu 

s metakaolinem o 11,8 % a u betonu s popílkem to bylo zvýšení o 20,4 %. Graficky hodnoty 

pevností v tlaku znázorněny na obrázku č. 2. 

 

 Pevnost ztvrdlého betonu v tlaku v čase Obr. č.2:

Dalším sledovaným parametrem mechanických vlastností byla pevnost v tahu ohybem, kde 

nebyly viditelné výrazné rozdíly mezi betonem s příměsí metakaolinu a betonem, kde byl jako 

příměs použit hnědouhelný elektrárenský popílek z elektrárny Chvaletice. Pevnosti v tahu 

ohybem jsou uvedeny v tabulce č. 3. Po 28 dnech vykazoval vyšší pevnost v tahu ohybem beton s 
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popílkem, ale po 540 dnech zrání lehce převyšoval beton s příměsí metakaolinu. Vyšší rozdíl byl 

viditelný po 180 dnech, a to 1 N·mm
-2

. U betonu s vápencem byl nepatrný pokles v čase, kde 

byla po 540 dnech dosažena nejnižší pevnost v tahu za ohybu ze všech sledovaných betonů, a to 

7,3 Nmm
-2

. 

 Pevnost betonu v tahu ohybem v čase Tabulka č.3:

Vzorek betonu 
Pevnost betonu v tahu ohybem [N∙mm-2] 

28 dnů 180 dnů 360 dnů 540 dnů 

Metakaolin 5,2 7,0 7,4 8,4 

Popílek 5,7 6,0 7,2 8,0 

Vápenec 5,2 6,4 6,8 7,3 

 

Ztvrdlý beton byl po 28 dnech zrání podroben také zkoušce stanovení odolnosti povrchu 

cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek (CHRL) dle ČSN 

73 1326/Z1. Kritériem, aby mohl být beton považován za odolný vůči těmto vlivům, je hranice 

odpadů z povrchu zkoušeného vzorku betonu (krychle o hraně 150 mm) 1000 g·cm
-2

. 

Vzorky betonu s příměsemi byly vystaveny působení 150 cyklů střídání kladných a záporných 

teplot. Ani jeden ze zkoušených betonů nepřekročil hranici odpadů 1000 g·cm
-2

, proto je lze 

považovat za odolné vůči těmto vlivům. Po 150 cyklech měl beton s popílkem odpad  

568 g·cm
-2

 a vyšší odpad byl u betonu s metakaolinem 912 g·cm
-2 

i s vápencem, což bylo 640 

g·cm
-2

. Výrazný rozdíl nastal až po 100 zmrazovacích cyklech. Průběhy zjištěných odpadů 

z povrchu betonu po jednotlivých cyklech jsou graficky znázorněny na obrázku č. 3. 

 

 Odolnost povrchu betonu proti působení vody a CHRL při 150 cyklech Obr. č.3:
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 ZÁVĚR 4

V tomto příspěvku byly prezentovány charakteristické vlastnosti betonu s metakaolinem. 

Metakaolin vstupuje do složení betonu jako jemnozrnná příměs a umožňuje snížení potřebného 

množství cementu, který zatěžuje životní prostředí emisemi CO2. Díky svým pucolánovým 

vlastnostem metakaolin ovlivňuje vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu a podílí se na 

tvorbě pevné struktury cementového tmelu vznikem hydratačních produktů při reakci 

s hydroxidem vápenatým. Přestože byla použita dávka metakaolinu vyšší než obvyklá a 

doporučovaná ze závěrů prezentovaných v tuzemské i zahraniční literatuře, nedošlo 

k negativnímu ovlivnění sledovaných vlastností. Beton s obsahem metakaolinu 25 % z množství 

jemných podílů v betonu (cement + příměs) při dávce cementu 330 kg, vykázal pevnost v tlaku 

vyšší než 40 N·mm
-2

 a beton odolal působení CHRL i po 150 cyklech. Z prezentovaných 

výsledků je patrné, že v tomto množství je bezproblémové využití i popílku či vápence. V případě 

popílku byl předpokládán pozitivní vliv, díky jeho pucolánovým vlastnostem. 

Z pohledu průběhu hydratačních teplot, nebyl rozdíl co do maximální dosažené teploty, ale došlo 

k ovlivnění počátku hydratace portlandského cementu v kombinaci s příměsí, protože beton s 

metakaolinem začal reagovat dříve, než beton s elektrárenským popílkem či vápencem. 

Lze tedy předpokládat možnosti použití vyššího podílu metakaolinu v betonu, aniž by došlo k 

zásadním negativním vlivům na výsledné vlastnosti betonu. Využití metakaolinu se bude odvíjet 

od jeho ceny a celkové cenové bilance betonu, která bude zahrnovat všechny sledované faktory, 

včetně emisí CO2. 
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Abstract 

Parameters such as compressive strength, bending strength and resistance against degradation 

processes induced by fire are important factors for building materials. Since the spalling of the 

high performance concrete during exposure to the high temperatures was revealed, the 

importance of the relative properties of concrete in relation to the temperature loading was 

shifted. In order to access response of subjected material to the elevated temperature, high 

performance concrete reinforced by the steel fibers mix design was carried out and mechanical 

parameters such as bending strength, compressive strength and young modulus of elasticity 

determined. Exposure of the developed material to the high temperatures simulating fire was 

examined and changes in composite structure after temperature loading was studied. Based on the 

results, conclusions describing the influence of temperature on the total open porosity due to the 

alteration of the chemical composition of the concrete are formulated. 

Klíčová slova: vysokohodnotný beton, vysoká teplota, porozita, mechanické vlastnosti. 

 ÚVOD 1

Beton je velice populární stavební materiál díky jeho odolnosti, pevnosti a odolnosti vůči 

degradačním procesům. Za normálních podmínek  většina betonových konstrukcí, které jsou 

vystaveny širokému rozpětí teplot, netrpí více než ve standartních klimatických podmínkách. Za 

normálních podmínek betonové stavby slouží bez jakýchkoliv problémů a to zejména při využití 

vysokohodnotného betonu (HPC). Nicméně v některých případech, kdy jsou takové konstrukce 

vystaveny vysokým teplotám (např. výbuch leteckých motorů, požár budov, aplikace betonu 

v chemickém a hutním průmyslu, kde je umístěn v blízkosti pecí, anebo v případě jaderných 

elektráren v souvislosti s možnými haváriemi). V případě vystavení betonu vysokým teplotám, 

dochází k výraznému snížení jeho odolnosti a zvyšuje se riziko následků souvisejících 

s poklesem jeho pevnosti. Proto je popis vlastností betonu po jeho zatížení vysokými teplotami 

důležitý pro efektivní a bezpečný návrh konstrukčního řešení. Toto platí zvláště pro výškové 
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budovy, kde v případě požáru a následnému poškození nosné betonové konstrukce vzniká 

obrovské bezpečnostní riziko díky změně nejen ve struktuře ale i v chemickém složení [1].  

První významné změny v betonové struktuře vznikají při teplotě asi 105 °C, kdy se uvolňuje voda 

z CSH gelu [2]. K uvolňování dochází zejména z malých pórů obsahujících vodu v různých 

formách a způsobuje nízkou propustnost betonu, což je jeden z kritických faktorů při vystavení 

betonové konstrukce ohni. Vysoký teplotní gradient může vést k nahromadění tlaku v pórech 

obsahujících vodu, která se vypařuje a vytváří napětí v mikrostruktuře betonu. Následné zvýšení 

nad 300  °C vede ke vzniku trhlin a jejich šíření. Rozklad hydroxidu vápenatého, což je jeden 

z nejdůležitějších součástí cementového tmelu, na oxid vápenatý a oxid uhličitý, které způsobují 

smršťování betonu při teplotě okolo 500 °C. Nízká permeabilita struktury HPC neumožňuje 

uvolňování vlhkosti ze struktury betonu a dochází k nárůstu tlaku v pórech. Dosažení teploty 

okolo 800 °C je spojeno s rozkladem CaCO3 [3], což způsobuje rozklad cementového tmelu. 

Výše zmíněné vlivy působící na volnou vodu obsaženou v pórech  jsou doplněny o další 

negativní procesy tvořící dohromady hlavní hybnou sílu způsobující olupování a drolení betonu 

během působení vysoké teploty [4].  

Za účelem omezení a zabránění drolení a odlupování betonu během jeho vystavení vysokým 

teplotám bylo provedeno několik studií zaměřených na vyztužení betonu různými druhy vláken. 

Bylo prokázáno, že přidáním ocelových vláken je možné výrazně zlepšit mechanické vlastnosti 

betonu, kdy obsah vláken vyšší než 0,25 hm. %, může výrazně snížit šířku vzniklých trhlin [5]. 

Příměs čedičových vláken poukázala na způsob jak významně zvýšit pevnost v tahu. Použití 

jutových a polypropylenových vláken přineslo slibné výsledky vzhledem ke zvýšení permeability 

vysokohodnotného betonu vyztuženého vlákny (HPFRC) a snížení explozivního odlupování 

betonu [6].   

Vzhledem k prokázaným výhodám použití vláken na odolnost a mechanické vlastnosti betonu, je 

tato studie zaměřena na hodnocení vlivu vysokých teplot na vlastnosti HPFRC vyztuženého 

ocelovými vlákny. 

 EXPERIMENTÁLNÍ MĚŘENÍ 2

2.1 Studovaný materiál 

HPFRC složený z Portladského cementu 42,5 R, křemenného písku s maximální velikostí zrna 2 

mm, mikrofilery, ocelovými vlákny o průměru 0,2 mm a délce 13 mm použitými k vyztužení 

betonu byl vytvořen za účelem testování vlivu vysokých teplot na jeho vlastnosti. Snížení 

vodního součinitele při současném zachování zpracovatelnosti čerstvé betonové směsi bylo 

docíleno díky použití superplastifikátoru. Kompletní složení studovaného HPFRC je uvedeno 

v Tabulce 1. Trámečky o rozměrech 40 x 40 x 160 mm byly odlity a 24 h skladovány v prostředí 

s vysokou vlhkostí. Po odformování byly tyto vzorky uloženy do vodní lázně s řízenou teplotou 

20 °C na 27 dní.  
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  Složení studovaného HPFRC Tabulka č.1:

Materiál Množství (kg) 

Křemenný písek 0-2 mm 1160 

Ocelová vlákna 0.2/13mm 120 

CEM I 42.5 700 

Mikrofilery 250 

Superplastifikátor 30 

Voda 160 

 

2.2 Základní fyzikální vlastnosti 

Pro základní charakteristiku zkoumaného materiálu byla určena jeho objemová hmotnost, hustota 

matrice a celková otevřená pórovitost. Vzorky byly nejprve vysušeny při 105 °C po dobu 72 h. 

Objemová hmotnost byla posléze změřena pomocí gravimetrické metody. Hustota matrice byla 

zjištěna pomocí heliového pyknometru Pycnomatic ATC (Thermo Scientific). Celková otevřená 

pórovitost byla vypočtena na základě znalosti hustoty matrice a objemové hmotnosti. Relativní 

rozšířená nejistota použité metody je 5%. Základní materiálové vlastnosti byly také stanoveny 

pro vzorky vystavené teplotnímu zatížení. 

2.3 Mechanické vlastnosti 

Pevnost v tlaku za ohybu byla stanovena pomocí postupu popsaného v technické normě ČSN EN 

12390-5. Pro měření byly použity zkušební vzorky s rozměry 160/40/40 mm. Tlaková pevnost 

byla naměřena podle normy ČSN EN 12390-3 na částech trámečků rozbitých při zkoušce 

ohybem; ložná plocha byla 40 x 40 mm. Youngův modul pružnosti byl měřen na dynamickém 

principu za použití pulsní ultrazvukové metody. Pro stanovení modulu pružnosti byly vzorky 

hranoly o rozměrech 40 x 40 x 160 mm měřeny v podélném směru pomocí ultrazvuku DIO 562 

pracující na frekvenci 50 kHz [9]. Mechanické vlastnosti byly prováděny pouze na referenčních 

vzorcích. 

2.4 Distribuce velikosti pórů 

Distribuce velikosti pórů zkoumaných materiálů byla měřena pomocí rtuťové porozimetrie (MIP) 

s použitím přístroje Pascal 140 a 440 (Thermo). Na vyhodnocení naměřených dat, byl 

předpokládán kruhový průřez kapilár [10]. 

2.5 Teplotní zatěžování 

Vysušené vzorky byly rozděleny do dvou skupin (každý sestával z 5 vzorků), a vystaveny dobu 2 

hodin na teplotě 600 ° C respektive 800 ° C. Vzorky byly zahřívány rychlostí 1 °C/min. 
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 VÝSLEDKY A DISKUZE 3

Mechanické vlastnosti studovaných HPFRC jsou uvedeny v Tabulce 2. Měření pevnosti v tahu za 

ohybu bylo provedeno po ukončení zrání na 5 vzorcích. Pevnost v tlaku byla posléze naměřena 

na 10 vzorcích s ložnou plochou 160 mm
2
. Hodnoty dynamického modulu pružnosti údaje byly 

získány z testování vysušených vzorků a představují průměrnou hodnotu z pěti nezávislých 

měření. Mechanická odolnost testovaného materiálu je velmi dobrá a obecně shoduje mechanické 

parametry typické pro HPFRC betony. 

 Mechanické parametry Tabulka č.2:

Materiál 
Pevnost v tahu za 

ohybu (MPa) 

Pevnost v tlaku 

(MPa) 

Modul pružnosti 

(GPa) 

HPFRC 24.1 138.5 88.5 

 

Vliv vysokoteplotního zatížení na studovaný materiál je charakterizován hodnotami uvedenými 

v Tabulce 3. Jsou zde uvedeny základní materiálové vlastnosti referenčních vzorků, jakož i 

vzorků přicházejících do kontaktu s výše uvedenými vysokými teplotami. Lze pozorovat vysoký 

nárůst celkové otevřené pórovitosti a hustoty matrice, na rozdíl od objemové hmotnosti 

vykazující výrazný pokles. Toto zjištění jasně ukazuje na změny ve struktuře materiálu v 

důsledku rozkladu produktů hydratace, vznik prasklin a jejich šíření. 

 Základní fyzikální vlastnosti Tabulka č.3:

Materiál 
Hustota matrice 

(kg/m
3
) 

Objemová 

hmotnost (kg/m
3
) 

Otevřená 

porozita (-) 

Referenční HPFRC 2559.43 2289.35 0.11 

HPFRC po zatížení 600 °C 2705.05 2093.24 0.23 

HPFRC po zatížení 800 °C 2922.78 2081.62 0.29 

 

Díky výsledkům získaných rtuťovou analýzou byly prokázány změny ve struktuře pórů, které 

jsou znázorněny na Obrázku 1. Teplotní zatížení ovlivňuje nejen celkovou otevřenou porositu, 

ale také jejich průměr a to v celém rozsahu měření. Referenční vzorky s malým množstvím ve 

velikosti mezi 0,01 μm až 0,1 μm. Při pohledu na údaje získané z měření na vzorcích 

vystavených teplotám 600 a 800 °C, je patrný výrazný posun nejen v celkové otevřené 

pórovitosti, ale také zvětšení průměru póru až na 10 μm. 
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 Vývoj porozity v závislosti na vystavené teplotě Obr. č.1:

 ZÁVĚR 4

Hlavním cílem předložené práce bylo otestovat odolnost nově vyvinutého HPFRC proti působení 

vysokých teplot. V testovaném materiálu byla ocelová vlákna použita ke snížení negativního 

vlivu vysokých teplot vyvolávajících drolení a odlupování a současně také dopad na základní 

fyzikální a mechanické vlastnosti. HPFRC beton poskytuje slibné mechanické vlastnosti a 

poukazuje na jeho velký potenciál pro uplatnění ve stavebnictví. Vystavení studovaného 

materiálu zvýšené teplotě vede ke zvýšení celkové otevřené pórovitosti v závislosti na stoupající 

teplotě. Zároveň dochází také ke zvýšení hustoty matrice. Tyto účinky je možné přisoudit tavení 

vláken železa v kompozitní struktuře betonu a změnám ve struktuře matrice pod vlivem 

rozkladných procesů betonových prvků. Tyto nálezy byly podpořeny výsledky rtuťové 

porozimetrie, která odhalila nárůst objemu větších pórů ve srovnání s referenčními vzorky 

nevystavenými vysoké teplotě. 

PODĚKOVÁNÍ 

Tento výzkum byl podporován částečně Grantovou agenturou České republiky, v rámci projektu 

č 15-05791S a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a částečně v 

rámci projektu č SGS14 / 174 / OHK1 / 3T / 11. 

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0.10

0.001 0.01 0.1 1 10 100

O
b

je
m

 p
ó

rů
  
(c

m
3
/g

) 

Průměr pórů (μm) 

Referenční HPFRC

HPFRC vystavený 600 °C

HPFRC vystavený 800 °C



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

469 

 

REFERENCE 

[1]  Cioni, P., Croce, P., Salvatore, W., Assessing Fire Damage to Reinforced Concrete 

Elements, Fire Safety Journal, 36 (2001) 181–199. 

[2]  Khoury, G.A., Majorana, C.E., Pesavento, F., Schrefler, B.A., Modelling of Heated 

Concrete, Magazine of Concrete Research, 54 (2002) 77–101. 

[3]  Hertz, K.D., Concrete Strength for Fire Safety Design. Magazine of Concrete Research, 

57 (2005) 445–453. 

[4]  Kalifa, P. ,Chene, G. ,Galle, C.. High-Temperature Behaviour of HPC with Polypropylene 

Fibers from Spalling to Microstructure. Cement and Concrete Research, 31 (2001) 1487–

1499. 

[5]  Chen, G., He, Y., Yang, H., Chen, J., Guo, Y., Compressive Behavior of Steel Fiber 

Reinforced Recycled Aggregate Concrete after Exposure to Elevated Temperatures. 

Construction and Building Matererials, 71 (2014) 1-15. 

[6] Ozawa, M., Morimoto, H., Effect of Various Fibers on High-Temperature Spalling in 

High-Performance Concrete, Construction and Building Materials, 71 (2014) 83-92. 

  



CONSTRUMAT 2016 – Conference on Structural Materials 

XXII. mezinárodní konference CONSTRUMAT 2016 (1. 6. 2016 – 3. 6. 2016) 

 

470 

 

PUCOLÁNOVÁ AKTIVITA CIHELNÉHO STŘEPU 

Pavla Rovnaníková
1
 & Eva Navrátilová

2
 
 

1
Ústav chemie, Fakulta stavební, Vysoké učení technické v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, Česká 

republika 

2
 Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno, Česká republika 

*Korespondenční e-mail: rovnanikova.p@fce.vutbr.cz 

Abstract 

The pozzolanic activity defines reactivity of pozzolans with calcium hydroxide. The results of 

pozzolanic activity of brick dust from grinding of various kinds of bricks determined by the 

modified Chapelle test are described in this paper. It was found that the pozzolanic activity 

depends on the type of the brick dust, the time of production and the raw material sources used. 

Chapelle test, conducted for 24 hours, does not show the total consumption of calcium hydroxide 

in the reaction with pozzolan. 

Klíčová slova: aluminosilikáty, pucolánová aktivita, cihelný střep, alkalická aktivace 

 ÚVOD 1

Alkalicky aktivované materiály využívají jako suroviny aluminosilikáty, které se vyznačují 

neuspořádanou, tedy amorfní, strukturou. Takovými materiály jsou granulovaná vysokopecní 

struska, elektrárenské popílky z vysokoteplotního spalování, pálené jíly, jako je metakaolin, nebo 

cihelný střep. Tyto materiály se vyznačují tzv. „pucolánovou aktivitou“ a podle její hodnoty lze 

usuzovat na to, jak budou zvolené suroviny reagovat s alkalickým aktivátorem, s cementem, nebo 

s vápnem.  

Pucolány jsou definovány jako křemičité nebo hlinitokřemičité materiály, které samy o sobě s 

vodou nereagují. Pokud jsou v jemné formě, pak reagují již za běžné teploty s hydroxidem 

vápenatým za vzniku CSH, resp. CAH sloučenin, nebo s alkalickými hydroxidy, křemičitany, 

uhličitany. Tyto sloučeniny tuhnou, tvrdnou a jsou stálé na vzduchu i pod vodou [1]. Z 

chemického hlediska obsahují pucolány amorfní oxid křemičitý nebo reaktivní křemičitany, 

hlinitany a hlinitokřemičitany. 

Pucolány lze rozdělit podle původu na přírodní a technogenní. Mezi přírodní pucolány lze zařadit 

tufy, tufity, křemelinu, některé druhy spongilitů, pemzu, čedič, chalcedony, opály, slídy a živce. 

Jako technogenní pucolány lze využít různé druhy vedlejších produktů, např. popílky z 

vysokoteplotního spalování, křemičité úlety, popely ze spalování biomasy, pálené jíly a další. Ze 

jmenovaných pucolánů se řada používala v minulosti, např. popely ze spalování dřeva, slámy a 

kostí, pálené jíly, sklo, strusky. Rozhodující pro využití pucolánů je jejich pucolánová aktivita.  
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Pucolánová aktivita je definována jako schopnost látek reagovat v přítomnosti vody s 

hydroxidem vápenatým za běžné teploty za vzniku hydratačních produktů. 

Vysoká koncentrace OH
-
 iontů způsobuje rozštěpení vazeb v SiO2, křemičitanech a 

hlinitokřemičitanech za vzniku jednoduchých iontů. Reakce lze popsat schématem: 

≡Si-O-Si≡ +8 OH
- 
→2 [SiO(OH)3]

-
 + H2O       (1) 

≡Si-O-Al≡ +7 OH
-
 → [SiO(OH)3]

- 
+ [Al(OH4]

-
      (2) 

Vzniklé křemičitanové a hlinitanové ionty vytvářejí s Ca
2+

 ionty amorfní hydratované 

křemičitany vápenaté typu CSH sloučenin, hydratované hlinitany vápenaté typu C4AH13, gehlenit 

hydrát C2ASH8, a další sloučeniny, jako C3A·CaCO3·12H2O [2, 3]. Křemičitanové složky se 

rozpouštějí rychleji než hlinitanové a pro tvorbu hlinitanů vápenatých je třeba vyšší koncentrace 

Ca
2+

 iontů. Na částečkách pucolánů se srážejí nejprve CSH gely a na jejich povrchu hlinitany 

vápenaté ve formě hexagonálních lístků. 

Pucolánová aktivita zahrnuje všechny reakce, které probíhají mezi reaktivními složkami 

pucolánu, vápna a vody. Je závislá zejména na dvou parametrech: na obsahu amorfní fáze 

schopné reakce s hydroxidem vápenatým a velikosti částic, tedy velikosti reakčního povrchu. 

Hodnota stanovení pucolánové aktivity závisí na použité zkušební metodě a podmínkách, při 

kterých se stanovuje, na poměru vápna a pucolánu a na době reakce.  

 METODY STANOVENÍ PUCOLÁNOVÉ AKTIVITY 2

Pucolánovou aktivitu lze stanovit řadou metod, které lze rozdělit na metody přímé a metody 

nepřímé, někdy se rozdělují na metody chemické a fyzikální. Přímé metody sledují úbytek 

množství hydroxidu vápenatého při probíhající pucolánové reakci za použití analytických metod. 

Nepřímé metody zahrnují měření fyzikálních vlastností jako je elektrická vodivost, mechanické 

vlastnosti, termický rozklad složek nebo vedení tepla. 

2.1 Metody přímé 

Mezi přímé metody patří test Frattini, který spočívá v reakci cementu CEM I s pucolánem v 

suspenzi. Po 8, resp. 15 dnech (volí se podle reaktivity pucolánu) se stanoví obsah hydroxidu 

vápenatého ve vodní suspenzi a porovná se s obsahem hydroxidu vápenatého v nasyceném 

roztoku stejné alkality. Pucolanita se posuzuje podle toho, zda koncentrace hydroxidu vápenatého 

v suspenzi při daném pH je nižší nebo vyšší než koncentrace v nasyceném roztoku. Z této metody 

vychází i norma ČSN EN 196-5 [4], která je definována pro pucolánový cement. Zjednodušenou 

metodou Frattiniho testu je metoda nasyceného roztoku hydroxidu vápenatého, kdy se nechá 

reagovat pucolán s nasyceným roztokem hydroxidu vápenatého místo s cementem [1]. 

Tironi et al. popisují test LC – Lime Consumption Test. Stanovuje se spotřeba hydroxidu 

vápenatého v nasyceném roztoku hydroxidu vápenatého a pucolánu v různém stáří. Výsledky 

testu LC jsou vyjádřeny jako poměr mezi spotřebou kyseliny chlorovodíkové při titrací roztoku v 

daném čase a spotřebou kyseliny chlorovodíkové na počátku reakce [5].  
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Test Chapelle v reakci definovaného množství pucolánu s přesně definovaným množstvím 

hydroxidu vápenatého po dobu 24 hodin za zvýšené teploty v Erlenmayerově baňce uzavřené 

zpětným chladičem. Výsledek zkoušky je uváděn jako množství hydroxidu vápenatého 

zreagované s 1 g pucolánového materiálu [6]. 

Kreshkova metoda pro určování množství amorfního oxidu křemičitého je velmi rychlou titrační 

metodou. Titrace se provádí ve vodném roztoku glycerinu hydroxidem barnatým [7]. 

2.2 Metody nepřímé 

Nepřímé metody jsou založeny na měření fyzikálních veličin souvisejících s pucolánovou reakcí. 

Jednou z možností je využití termické analýzy, kdy se produkty pucolánové reakce sledují z 

hlediska úbytku hmotnosti v důsledku jejich rozkladu při rostoucí teplotě [8]. 

Metoda SAI – Strenght Activity Index spočívá v přípravě zkušebních malt, ve kterých je 20 % 

cementu nahrazeno pucolánem. Po uplynutí 7 nebo 28 dnů je stanovena jejich pevnost v tlaku. 

SAI index se stanoví jako poměr pevnosti v tlaku zkušebních malt obohacených pucolánem a 

malt, které pucolán neobsahují [9]. 

Tashiro et al. popisují možnost stanovení pucolánové aktivity pomocí měření elektrického odporu 

a množství spotřeby portlanditu pomocí rentgenové difrakční analýzy. Elektrický odpor byl 

měřen na zkušebních směsích, které obsahovaly hydroxid vápenatý a pucolán v poměru 9 : 1 

[10].   

Hodnocení pucolánové aktivity lze také provádět pomocí sledování elektrické vodivosti v 

nasyceném roztoku hydroxidu vápenatého a pucolánu v pravidelných časových intervalech. 

Hodnoty elektrické vodivosti roztoku se časem snižují, tak jak jsou ionty hydroxidu vápenatého 

spotřebovávány k pucolánové reakci [11, 12].   

 CIHELNÝ STŘEP 3

Cihelný střep představuje heterogenní materiál, obsahující odvodněné jílové minerály, křemen, 

živce, a další složky, vyskytující se v cihlářských zeminách. Zahříváním jílových minerálů 

dochází při odvodnění ke zborcení jejich krystalové mřížky, tedy k tvorbě amorfní struktury. Ta 

je příčinou reaktivity cihelného střepu s hydroxidem vápenatým a alkalickými sloučeninami.  

Dehydroxylace kaolinitu probíhá při teplotách 450 až 600 °C za vzniku metakaolinitu, který je 

rentgenoamorfní. Při teplotách 950 až 1050 °C se metastabilní metakaolinit přeměňuje na 

mullitovou fázi a cristobalit [13]. Vyjde-li se z dehydroxylace kaolinitu, pak rozklad u illitu a 

montmorillonitu probíhá obdobným způsobem, ale při vyšších teplotách, 500 až 600 °C u illitu, 

resp. 600 až 800 °C u monmorillonitu. Při teplotách nad 1050 °C vznikají krystalické fáze – 

mullit a cristobalit. 
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 PUCOLÁNOVÁ AKTIVITA CIHELNÉHO STŘEPU 4

Pro stanovení pucolánové aktivity byly vybrány cihelné střepy, vznikající při broušení 

kalibrovaných izolačních cihelných prvků. Pucolánová aktivita byla stanovena upraveným 

Chapelleho testem. Úprava spočívá v tom, že se přesná navážka vzorku pucolánu a čerstvě 

vyžíhaného oxidu vápenatého zahřívá ve vodní suspenzi v dobře těsnící nádobě na teplotu 95 °C 

po dobu 24 hodin. Následně se stanoví podíl nezreagovaného hydroxidu vápenatého 

sacharátovou metodou.  

Pro měření byly vybrány cihelné prachy z firmy HELUZ cihlářský průmysl v. o. s. ze závodů 

v Hevlíně a Libochovicích. Pucolánová aktivita byla měřena u vzorků různých druhů cihelného 

střepu (s označením FAMILY, OBYČ. a P15) v závodech Hevlín a Libochovice, byla zjišťována 

variabilita pucolánové aktivity u jednoho druhu cihelného střepu (typ FAMILY ze závodu 

v Hevlíně), odebíraného v různých časech, a dále byla měřena pucolánová aktivita v čase 1 až 5 

dnů u jednoho druhu střepu (typ FAMILY ze závodu v Hevlíně z 10. 6. 2013). Označení vzorků 

cihelného střepu uvádí tab. 1. Cihelné prachy jsou charakterizovány zastoupením velikosti částic, 

tab. 2 a chemickým složením, tab. 3. V tab. 3 jsou uvedeny, kromě obsahů jednotlivých oxidů, 

také sumy zásaditých oxidů, sumy hydraulických oxidů a jejich poměr. Jak je vidět z uvedených 

výsledků, chemické složení cihelných střepů se výrazně neliší u různých druhů výrobků v jednom 

závodě, u jednoho výrobku v čase, ani u výrobků v různých závodech.   

Tabulka č. 1: Označení vzorků 

Označení vzorků Cihelný střep 

1 Hevlín – FAMILY – 19. 7. 2012 

2 Hevlín – FAMILY – 13. 9. 2012 

3 Hevlín – FAMILY – 10. 6. 2013 

4 Hevlín – FAMILY – 17. 2. 2016 

5 Hevlín  - OBYČ. – 2012  

6 Hevlín – P15 – 2012  

7 Libochovice – FAMILY – 2. 10. 2012 

8 Libochovice – P15 – 29. 8. 2013 

 

Hodnota d10 ukazuje na částice o velikosti okolo 2 µm, pouze u vzorku 8 je vyšší, 4,61 µm. 

Hodnota d50 je v rozmezí velikostí 13,93 až 25,28 µm, největší rozdíly byly zjištěny u hodnot d90, 

a to v rozmezí 95,63 až 442,75 µm. 

Tabulka č. 2: Zastoupení velikosti částic cihelných střepů 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

d10 1,99 1,85 2,26 2,22 1,79 1,91 1,95 4,61 

d50 18,06 15,65 18,13 20,69 14,31 13,93 16,38 25,28 

d90 370,79 196,54 442,75 382,40 183,40 109,21 95,63 200,50 
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Pucolánová aktivita střepu z výrobku FAMILY ze závodu v Hevlíně má u vzorků z let 2012 a 

2013 velmi blízkou hodnotu, vzorek ze stejného typu výrobku z roku 2016 má pucolánovou 

aktivitu cca o 100 mg Ca(OH)2 na 1 g prachu nižší. Vzorky se liší také chemickým složením, jak 

je uvedeno výše. 

Tabulka č. 3: Chemické složení cihelných střepů 

Složka 1 2 3 4 5 6 7 8 

SiO2 59,84 60,22 57,35 55,39 59,71 59,76 58,80 58,11 

Al2O3 15,19 15,34 14,60 17,07 15,34 15,10 16,60 16,10 

CaO 10,15 10,32 9,75 13,15 10,76 10,44 14,80 12,44 

K2O 3,07 3,08 2,64 2,80 3,08 0,06 2,92 2,86 

Na2O 1,39 1,40 1,20 0,69 1,42 1,44 0,38 0,44 

Fe2O3 4,81 4,75 4,53 4,49 4,73 4,71 3,62 3,52 

MgO 4,28 4,25 4,04 2,37 4,32 4,28 2,26 2,25 

MnO 0,05 0,05 0,04 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 

P2O5 0,16 0,17 0,14 0,24 0,16 0,16 0,16 0,18 

SO3 1,33 1,38 1,15 1,96 1,42 1,22 2,04 2,21 

TiO2 0,40 0,46 0,31 1,30 0,39 0,40 0,46 0,59 

A - (CaO+K2O+Na2O) 14,61 14,8 13,59 16,64 15,26 11,94 18,1 15,74 

B - (SiO2+Al2O3) 75,03 75,56 71,95 72,46 75,05 74,86 75,4 74,21 

A / B 0,194 0,196 0,189 0,230 0,203 0,160 0,240 0,212 

 

Cihelné prachy z výrobku OBYČ. a P15 ze závodu v Hevlíně vykázaly pucolánovou aktivitu cca 

o 50 mg Ca(OH)2 na 1 g prachu vyšší v porovnání s prachem z výrobku FAMILY. Pucolánová 

aktivita dvou prachů z různých výrobků ze závodu v Libochovicích je vyšší, než u stejných 

výrobků ze závodu v Hevlíně. Výsledky pucolánové aktivity jsou uvedeny v tab. 4.  

Tabulka č. 4: Pucolánová aktivita cihelných střepů 

Označení vzorků Pucolánová aktivita  

[mg Ca(OH)2/1 g střepu] 

1 366 

2 356 

3 348 

4 262 

5 410 

6 402 

7 406 

8 455 

 

Výsledky v tab. 4 dávají obraz o spotřebě hydroxidu vápenatého na 1 g cihelného prachu za dobu 

reakce 24 hodin. Jak ale vyplynulo z výsledků uvedených v tab. 5, použitá metoda nestanoví 

celkové množství spotřeby hydroxidu vápenatého. U vzorku č. 3 byla stanovena pucolánová 
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aktivita v čase, a to po 1, 2, 3, 4 a 5 dnech reakce. Výsledky ukázaly, že reakce probíhá do 3. dne, 

od 4. dne se hodnota pucolánové aktivity již nemění.  

Tabulka č. 5: Pucolánová aktivita vzorku č. 3 v čase 

Doba reakce 
Pucolánová aktivita [mg 

Ca(OH)2/1 g pucolánu] 

1 den 348 

2 dny 485 

3 dny 554 

4 dny 556 

5 dnů 555 

 

 ZÁVĚR 5

Stanovení pucolánové aktivity představuje důležitou metodu pro hodnocení reaktivity příměsí, 

používaných jako částečná náhrada portlandského cementu v betonu, částečná náhrada 

portlandského cementu a vápna ve vápenných a vápenocementových maltách, a také pro přípravu 

alkalicky aktivovaných pojiv (geopolymerů). 

Výsledky stanovení pucolánové aktivity cihelných střepů z broušení kalibrovaných tepelně 

izolačních bloků ukázaly, že u stejného typu výrobku v rozmezí 2 let se hodnota neměnila, po 

dalších 3 letech se ale výrazně snížila. Pucolánová aktivita se liší podle druhu výrobku, u stejných 

výrobků má vliv lokalita. Doba 24 hodin, po níž se nechá reagovat cihelný střep, není dostačující 

k úplnému zreagování zrn střepu, přestože při testu reakce probíhá za vyšší teploty. Neskončená 

reakce v Chapelleho testu je pravděpodobně důvodem toho, že takto stanovenou pucolánovou 

aktivitu nelze porovnávat s jinými parametry, charakterizujícími cihelný prach, např. chemickým 

složením, nebo velikostí částic. Vhodnější by bylo stanovení pucolánové aktivity v čase, kdy by 

se zjistilo množství hydroxidu vápenatého, které bude v kompozitních materiálech skutečně 

spotřebováno.  

Cihelný prach je vhodnou surovinou pro přípravu stavebních pojiv, a to jak cementových, tak 

bezcementových (alkalicky aktivovaných). Je však nutno mít na paměti, že cihelné střepy mají 

odlišné vlastnosti, které se projeví na hodnotě pucolánové aktivity a následně na mechanických 

vlastnostech z nich vyrobených kompozitů. 
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TEPELNÉ ZTRÁTY V OSTĚNÍ DVOJITÝCH OKEN 
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Abstract 

The paper deals with the construction in the area of reveal double window structure. The main 

point of view is heat loss and condensation on the surface interior temperature in this detail in 

three different design of construction double window. The details are: existing double window 

with two casements with simple glazing, double window with double insulating glazing in the 

interior casement and double window with double insulating glazing in the exterior casement.  

Thermally technical results are made in 2D model software.  

Klíčová slova: surface temperature, dew point, heat loss 

 ÚVOD 1

Okna jsou obecně oslabeným článkem obvodové stěny, kde dochází k největším tepelným 

ztrátám v obvodové stěně. Tento jev je nejvíce patrný např. u starších staveb s nově provedeným 

zateplením a ponechanými starými okny. Součinitel prostupu tepla pro stěny je dle dnešních 

norem doporučená hodnota 0,25 W/m
2
K, pro okna 1,2 W/m

2
K. Součinitel prostupu tepla u 

předmětného detailu je u stěny (nezúžený profil) 1,01 W/m
2
K. Součinitel prostupu tepla zasklení 

u původního dvojitého okna s dvěma křídly s jednoduchým sklem se pohybuje okolo 2-3 W/m
2
K. 

Při umístění dvojskel na vnitřní respektive na vnější stranu křídla okna se součinitel prostupu 

tepla U u zasklení se pohybuje okolo 1 W/m
2
K. V článku jsou porovnány a vyobrazeny tepelné 

ztráty v konstrukce ostění u tří variant dvojitých oken, původních dvojitých oken, dvojitých oken 

s dvojskly na vnitřním křídle okna, respektive s dvojskly na vnějším křídle okna. Rozměry, 

umístění i okolní podmínky vycházely z konkrétního původního dvojitého okna. 

1.1 Použité definice 

Tepelný most: část dané stavební konstrukce, kde se její tepelný odpor místně významně mění: a) 

úplným nebo částečným průnikem stavební konstrukce nebo vrstvy materiálu s odlišnou tepelnou 

vodivostí (konstrukce je tepelně nestejnorodá), nebo stavební konstrukce obsahuje alespoň jednu 

nestejnorodou vrstvu 

b)změnou tlouštěk vrstev stavební konstrukce 

c)rozdílem mezi vnitřními a vnějšími plochami stavební konstrukce, např. výztužnými žebry 
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Tepelný tok (tepelná ztráta) Φ [W]: Množství tepla, které proudí do nebo ze systému (prostoru) 

za jednotku času. Zahrnuje všechny složky šíření tepla. 

Hustota tepelného toku Q [W/m]:Hustota tepelného toku z daného prostředí, hodnota je vztažena 

na 1m délky tepelného mostu. 

Součinitel prostupu tepla výplně otvoru U[W/m
2
K]: Celková výměna tepla v ustáleném stavu 

mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí o tepelném odporu R. 

 POPIS VARIANT DVOJITÝCH OKEN 2

2.1 Původní dvojité okno s dvěma dovnitř otevíranými křídly oken s jednoduchým 

zasklením 

Předmětné dvojité okno se nachází v budově z dvacátých let 20. století. Okno je umístěno na 

jihozápadní fasádě v 1. NP Okno je osluněno v období od konce března do poloviny září. V 

období polovina září až polovina března je okno zastíněno okolními budovami. Jedná se o dvojité 

dvoukřídlé dovnitř otvírané okno s jednoduchým zasklením na vnitřním, respektive vnějším 

křídle. Vnější rozměr okna (v interiéru) je 1750 x 2990 mm. Tloušťka obvodové zdi (plná cihla) 

včetně omítky vnitřní a vnější je 626 mm. Vnitřní konstrukce dvojitého okna je umístěna 100 mm 

od vnitřního líce zdi v interiéru (včetně omítky). Vnější konstrukce okna je umístěna 175 mm od 

vnějšího líce zdiva. Vzdálenost mezi skleněnými tabulemi (o tl. 4 mm) je 217 mm. Špaleta 

(dřevěné deštění) má hloubko 195 mm. Další rozměry jsou patrné na řezu konstrukce. Na obr. 1 

je vyobrazeno předmětné dvojité okno. Řez ostěním konstrukce dvojitého okna je patrný na obr. 

2. Tento detail byl použit pro následný modelový výpočet. 

V rámci modelových výpočtů bylo uvažováno jednak s použitím dvojskla namísto jednoduchého 

skla na vnitřním křídle okna, respektive na vnějším křídle okna. Rozměry rámů oken byly 

zachovány. 
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Obr. č.1: Pohled z interiéru na dvojité okno           Obr. č.2: Pohled z interiéru na dvojité okno 

 

2.2 Modelový návrh dvojitého okna s dvojsklem na vnitřním křídle (směrem k interiéru) 

Ve vnitřním rámu je modelově osazeno dvojsklo (U=1,1 W/m
2
K). Rozměry a proporce rámu 

okna byly ponechány. Vzdálenost mezi dvojsklem na vnitřním křídle okna a sklem ve vnějším 

křídle okna je 200 mm. 

2.3 Modelový návrh dvojitého okna s dvojsklem na vnějším křídle (směrem k exteriéru) 

Ve vnějším rámu okna je modelově osazeno dvojsklo (U=1,1 W/m
2
K). Rozměry a proporce rámu 

okna byly ponechány. Vzdálenost mezi dvojsklem na vnitřním křídle okna a sklem ve vnějším 

křídle okna je 200 mm. 

 MODELOVÉ ŘEŠENÍ VE VÝPOČTOVÉM PROGRAMU- IZOTERMY
3
 3

Pozn. Rámy okna a zasklení byly vymodelovány pomocí zjednodušeného modelu, jelikož cílem 

výpočtů bylo zjištění umístění tepelných mostů v ostění detailu. Zjednodušené zadání modelu u 

konstrukce okna je v tomto případě možné. Výpočty byly provedeny za těchto návrhových 

okrajových podmínek: exteriér -13˚C, 84% (Praha) a interiér 20 ˚C, 50% (kancelář).  Kondenzace 

vodní páry při těchto interiérových podmínkách probíhá při teplotách 9,3˚C a nižší. K výskytu 

                                                 
3
 spojnice míst o stejné teplotě 
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plísní dochází při těchto interiérových podmínkách při teplotě 9,4-12,6 ˚C. (viz značené 

izotermy). 

STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ 

OKNO 

DVOJSKLO NA VNITŘNÍ 

STRANĚ 

DVOJSKLO NA VNĚJŠÍ 

STRANĚ 

 

 

 
 

 

Obr. č.3 a,b,c : Detail ostění dvojitého okna v jednotlivých variantách s vyobrazenými 

izotermami (viz. legenda) 

 
Obr. č.4: Zobrazení izoterm ve společném detailu (poklad původní dvojité okno) 

Modelový výpočet byl hodnocen jednak z průběhu povrchových teplot v interiéru, tak 

z porovnání průběhu teplot po detailu v případě jiného rozmístění dvojskel.   
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Ve všech případech jsou patrné oblasti povrchů zdi v interiéru, které leží při návrhových 

extrémních podmínkách v oblasti pod hranicí vzniku plísní (povrch v interiéru, označeno 

fialovým zakroužkováním). V oblasti zasklení vnitřního křídla okna bude docházet ke 

kondenzaci vodní páry v interiéru u původního okna dvojitého okna.  

Při umístění dvojskla na vnitřním křídle okna je patrný posun nižších teplot směrem k interiéru 

v oblasti zasklení. Hlavní bariérou mezi interiérovým prostředím a exteriérovými teplotami je 

v tomto případě dvojsklo. Tepelné ztráty zasklením se sníží, tudíž vzduch mezi zasklením je 

chladnější než u původního dvojitého okna i u varianty s dvojsklem na vnějším křídle okna. 

V případě dvojskla na vnitřním křídle okna jsou tak tepelné toky vyšší v oslabených místech, tzn. 

tepelné ztráty se zvýšily v oblasti ostění (zelená barva) a také je více namáhány detaily spár okna 

(připojovací spára, funkční spára a zasklívací spára). Je zde též patrný posun nižších teplot 

směrem k interiéru, ve dvojskle na vnitřní straně se nachází všechny izotermy kritické (0 ˚C, 

hranice vzniku plísní, hranice kondenzace vodní páry) 

V případě umístění dvojskla na vnější straně křídla je patrný posun nižších teplot oproti původní 

variantě směrem k exteriéru. Dvojsklo na tomto místě se chová jako hlavní bariéra mezi 

podmínkami v exteriéru a interiéru. Také vnitřní sklo se nachází mimo oblast kondenzace vodní 

páry.  

Na obr. 4 je zobrazeno porovnání všech izoterm v jednom detailu. Je vidět probíhající izoterma 0 

˚C (bod mrazu) v nezúžené části v hloubce 32 cm od vnitřního povrchu zdiva. Izoterma 9,3 ˚C 

(hranice kondenzace vodní páry v interiéru) je v hloubce 7,9 cm od vnitřního povrchu zdiva. 

 MODELOVÉ ŘEŠENÍ VE VÝPOČTOVÉM PROGRAMU- TEPELNÉ TOKY 4

(TEPELNÉ ZTRÁTY) 

Na obr. 5 (a,b,c) jsou zobrazené detaily s hustotami tepelných toků jendotlivých typů dvojitých 

oken. Z obrázku je patrné rozložení tepelných toku, tzn. kde jsou v detailu největší tepelné mosty. 

(viz legenda). V případě původního dvojitého okno ( detail a)jeśou patrné největší tepelné toky u 

vnějšího zasklení (červená barva), další zvýšenéné tepelné toky, to znamená místa, kde dochází 

k větším teplotním ztrátám oproti ostatním oblastem je označena zelenou barvou. V této oblasti 

dochází ke zvýšené ztrátě tepla, tzn. jedná se o tepelný most. 

V případě umístění dvojskla na vnitřní straně (obr.3b) je patrná zvětšující se plocha v oblasti 

tepelného mostu (zelená barva) od interiéru. Dvojsklo na vnitřním křídle dvojitého okna  lépe 

izoluje, tudíž teplo z místnosti odchází jiným oslabeným místem, tzn. v tomto případě je jsou 

zvýšené tepelné toky v oblasti ostění okna, ve zdivu. Dále je patrný zvětšený tepelný most 

v oblasti mezi vnitřním rámem okna a zasklení a vnějším sklem (opět zelené tepelné toky). 

V případě použití dvojskla na vnější straně jsou tepelné toky v detailu rovnoměrnější a nějvětší 

tepelné mosty jsou patrné mezi vnitřním rámem a dvojsklem. (komplikovaný detail). Drobný 

tepelný most je patrný u rámu vniřního křídla okna. 
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V tabulce 1 jsou shrnuty minimální povrchové teploty v interiéru. V tabulce 2 je zobrazen rozdíl 

hustot tepleného toku varian  sdvojsklem ve srovnání s původním dvojitým oknem. Celkové 

tepelný tok v případě detailu stávajícího okna je 61,1 W/m. U oken s dvojskly se pohybuje 

obdobně okolo 44 W/m, tzn., rozdíl je okolo 17 W/m (1,4 krát menší tepelný tok). 

STÁVAJÍCÍ DVOJITÉ 

OKNO 

DVOJSKLO NA VNIŘNÍ 

STRANĚ 

DVOJSKLO NA VNĚJŠÍ 

STRANĚ 

   
 

   LEGENDA 

 
q1<q2<q3<q4<q5 

 

Obr. č.5 a,b,c: Detail ostění dvojitého okna v jednotlivých variantách s vyobrazenými 

hustotami tepelnými toky 

 

Tabulka č.1: Minimání povrchové teploty v interiéru 

 Minimální povrchová 

teplota zdí [˚C] 

Minimální 

povrchová teplota 

zasklení [˚C] 

Q [W/m] hustota 

tepelného toku 

z daného prostředí 

Dvojité okno 

(stávající)- celý detail 

11,8 2,8 61,1 

Vnitřní dvojsklo- celý 

detail 

9,7 11,4 44,3 

Vnější dvojsklo-celý 

detail 

11,4 10,8 44,0 
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Tabulka č.2: Rozdíl v hustotě tepelného toku oproti původnímu dvojitému oknu 

 Q [W/m] 

Vnitřní dvojsklo 16,8 

Vnější dvojsklo 17,1 

 ZÁVĚR 5

Článek se zabýval tepelnými mosty v detailu ostění dvojitého okna. Porovnávaly se zde detaily 

ostění konstrukce dvojitého původního okna, tzn. původního dvojitého dvoukřídlého dovnitř 

otevíraného okna s jednoduchým zasklením na obou křídlech a téže detaily s dvojskly na 

vnitřním respektive vnějším okenním křídle. Detaily byly vypočteny v modelovém softwaru 2D 

Area Svoboda Software.  Pro výpočet byly použity tyto okrajové podmínky: exteriér -13 ˚C, 84% 

(Praha) a interiér 20 ˚C, 50% (kancelář).  

Závěry z průběhu teploty v interiéru: V detailech byly vyznačeny kritické izotermy, pro interiér 

s hodnotami 20 ˚C, 50%, to jsou tyto tepoty:  12,6 ˚C (hranice vzniku plísní) a 9,3 ˚C kondenzace 

vodní páry. Pokud tyto izotermy prochází z konstrukce na vnitřní povrch zdí, rámů oken či 

eventuálně zasklení, dochází ke zmíněným jevům.  

Ve všech detailech bude při extrémních minimálních návrhových podmínkách docházet ke 

vzniku plísní. (viz hranice zelené izotermy). V případě varianty 2 (dvojsklo na vnitřním křídle 

okna) bude oblast plísní mírně zvětšená. (viz obr. 3 b.). U původního okna dochází ke kondenzaci 

vodních par na zasklení okna. U varianty dvojskla na vnitřním křídle je patrný průběh kritických 

izoterm v konstrukci vlastního dvojskla okna, tzn. prostor špalety (mezi oběma zaskleními) je při 

extrémních podmínkách pod bodem mrazu. V případě varianty s dvojsklem na vnějším křídle 

okna probíhá hranice 0 ˚C ve vnějším křídle okna, tudíž prostor mezi okny není vystaven mrazu. 

Závěry z průběhu hustota tepelných toků v konstrukci: Na obr 5 a,b,c jsou zobrazeny detaily 

jednotlivých konstrukcí dvojitých oken. Na jednotlivých obrázcích jsou patrné jednak směry, tak 

také velikosti tepelných toků. Poměry velikostí hustot tepelných toků jsou zobrazeny v legendě 

(modrá až žlutá barva). Tepelné mosty jsou zobrazeny pomocí vyšších hustot tepelných toků 

v oblasti detailu (převážně zelená a červená barva).  To znamená je zde patrný rozdíl mezi 

použitím dvojskl na vnějším křídle okna a použitím dvojskla na vnitřním křídle oka a původním 

oknem. Dvojsklo umístěné na vnějším křídle okna má rovnoměrnější rozmístění hustot tepelných 

toků. Na zbylých detailech jsou ovšem patrnější oslabená místa (tepelné mosty). Celkové tepelný 

tok v případě detailu stávajícího okna je 61,1 W/m. U oken s dvojskly se pohybuje obdobně 

okolo 44 W/m, tzn., rozdíl je okolo 17 W/m (1,4 krát menší tepelný tok). 

Z pohledu tepelných ztrát a rozložení teplot v detailu ostění dvojitého okna vychází lépe umístění 

dvojskla na vnějším křídle dvojitého okna. 
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VLIV HOMOGENITY ROZPTÝLENÍ DRÁTKŮ NA NOSNOST DESEK Z 
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Abstract 

Ultra-High Performance Fibre Reinforced Concrete is fine grained cementitious composite 

material from the wide range of Ultra-High Performance Concrete. Uniform designation and 

classification does not exist for this type of material. UHPC is used more widely around the 

world than in the Czech Republic. The development of this type of material is associated with a 

number of technical and technological problems that need to be solved before using at real 

constructions and real parts of structures. Homogeneity of the steel fibre distribution at cross 

section is one of those problems. Mechanical properties, especially flexural bending strength, 

could be negatively affected by segregation of fibres to the bottom of the formwork. The paper 

describes not only bending tests on the slabs but it describes also a method for checking the steel 

fibre homogeneity and its impact on load bearing capacity of the slabs. 

Klíčová slova: homogenita, UHPC, ztracené bednění, drátky 

 ÚVOD 1

UHPFRC je relativně novým jemnozrnným kompozitním materiálem, jehož pevná a zároveň 

křehká matrice je vyztužena kovovými vlákny. Tento materiál vznikl postupnou modifikací 

betonu běžného, zejména pak díky rozvoji stavební chemie. Od běžných betonů se UHPFRC liší 

použitím jemného kameniva, dmax ≤ 4 mm, který spolu s cementovým pojivem a dalšími jemnými 

fillery jsou skládány tak, aby granulometrická křivka byla co nejvíce plynulá. Další odlišností ve 

složení směsi je nízká hodnota vodního součinitele (cca 0,2-0,3) a použití vysoce účinných 

superplastifikátorů.  

V celosvětovém měřítku prozatím neexistuje jednotný a všeobecně uznávaný předpis, který by 

tento typ materiálu blíže specifikoval. Toto je částečně dáno rozdílným stupněm vývoje a i 

rozdílnou kvalitou vstupních surovin v jednotlivých zemích, kde je tento materiál nejen vyvíjen, 

ale i aplikován v reálných stavbách nebo stavebních dílcích. Díky sbližování jednotlivých názorů 

lze tento typ charakterizovat pevností v tlaku na válcích, která by měla být minimálně 150 MPa 

respektive např. dle doporučení FHWA [9] také 126 MPa. V národních doporučeních jako 

například AFGC [1], JSCE [2], Deutscher Ausschuss für Stahlbeton [3], BetonKalender [8] se liší 

i velikosti zkušebních těles, na kterých je tato mez stanovena. Obecně by ale tato hodnota 

pevnosti v tlaku měla být stanovena na válcových zkušebních tělesech s poměrem průměru ku 

výšce od 1:2 po 1:3. Dalším charakteristickým parametrem pro UHPC je pevnost v tahu, která je 
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nejčastěji nahrazována pevností v tahu za ohybu. I u této zkoušky se ovšem hodnoty pevnosti při 

vzniku trhliny liší a také způsob zkoušení je odlišný. Nejen díky těmto, ale i dalším užitným 

parametrům, je UHPFRC využitelné pro výrobu subtilnějších konstrukčních prvků, a při vhodně 

navrženém tvaru prvku a jeho umístění v konstrukci také pro výrobu prvků bez běžné ocelářské 

výztuže nebo s jejím omezením. Ve světě se již tento materiál používá pro reálné konstrukce a 

konstrukční prvky. V České republice již také tento materiál začíná získávat prostor při reálných 

aplikacích jakou je např. lávka pro pěší v Čelákovicích. 

 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST  2

Vlastnosti a dávkování jednotlivých složek, stabilita směsi vůči segregaci, technologie výroby a 

lidský faktor ovlivňují výsledné mechanické vlastnosti Ultra-High Performance Concrete – 

UHPC. Všechny výše uvedené faktory ovlivňují také míru homogenity distribuce vláken po 

výšce průřezu, která ovlivňuje mechanické pevnosti, zejména pak pevnost v tahu, respektive 

pevnost v tahu za ohybu. Při návrhu prvků z tohoto typu materiálu lze jako podkladu využít řadu 

publikací, jako například Model Code [4], doporučení AFGC [1] nebo Deutscher Ausschuss für 

Stahlbeton [3] a další. V těchto významných publikacích a doporučeních jsou shrnuty výsledky 

několikaletého vývoje UHPC ve světě, ale nezabývají se metodami kontroly homogenity 

distribuce vláken a jejímu hodnocení na výsledné mechanické parametry. Ve francouzském 

doporučení AFGC [1] je stanovována hodnota K-faktoru, který by měl postihnout rozdílné 

rozložení vláken v prvku. V tomto článku je popsána mikroskopická metoda kontroly distribuce 

vláken a její vliv na ohybovou únosnost desek o rozměrech 1 x 1,6 m a tloušťce 20 mm, které 

byly po obvodu a ve středu vyztuženy žebry o výšce 60 mm (včetně tloušťky desky) a byly 

vyrobeny z jemnozrnného kompozitního materiálu na bázi UHPFRC [5]. Tento typ desek byl po 

provedení všech zkoušek aplikován při rekonstrukci mostu přes rychlostní silnici R10 poblíž 

Benátek nad Jizerou, kde byly tyto desky použity jako ztracené bednění u spřažené 

ocelobetonové mostní konstrukce, viz Obr. 1. 
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 Instalace desek ztraceného bednění na mostním objektu přes dálnici D10 poblíž Obr. č.1:

Benátek nad Jizerou 

2.1 Ohybové zkoušky desek ztraceného bednění 

V běžném závodě na výrobu prefabrikátů byly vyrobeny zkušební desky ztraceného bednění o 

rozměru 1 x 1,6 m a tloušťce 20 mm, symetricky vyztužených po obvodě a ve středu žebry o 

celkové výšce 60 mm, v příčném směru bylo středové žebro vysoké celkem 40 mm. Desky byly 

převezeny do laboratoře Kloknerova ústavu, kde byly zkoušeny ve čtyřbodovém ohybu. Rychlost 

zatěžování do dosažení meze pevnosti a vzniku makrotrhliny byla 0,01 mm/sec posunu pístu 

hydraulického válce. Po porušení desky a dosažení meze pevnosti byla rychlost posunu pístu 

zvýšena na hodnotu 0,02 mm/sec až 0,03 mm/sec. Celková doba zatěžování byla 30 minut. Pro 

snímání průběhu zkoušek byly na řídicí systém napojeny snímače deformací ve středu rozpětí a u 

podpor a také snímač síly, a tak bylo možno průběžně sledovat deformace desek. Na Obr. 2 a 3 je 

vidět nejen uspořádání zkoušky samotné, ale také tvar desky. 

 

 

 Schéma uspořádání zatěžovací zkoušky desek ztraceného bednění ve čtyřbodovém Obr. č.2:

ohybu 
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 Uspořádání zatěžovací zkoušky desek ztraceného bednění Obr. č.3:

Při betonáži byly desky orientovány žebry směrem dolů, což mohlo přispět k poklesu (sednutí) 

drátků do žeber vlivem gravitace. Během optimalizace receptury a technologie výroby byla 

provedena řada kontrolních testů, které měly ověřit vhodnost zvolené technologie výroby a 

složení směsi. 

Během pilotních testů desek ztraceného bednění bylo provedeno více než dvacet zkoušek 

pevnosti ve čtyřbodovém ohybu. Při těchto zkouškách byla sledována závislost působící síly a 

deformace desky ve středu rozpětí. Výsledkem každé zkoušky byl tedy pracovní diagram. Na 

Obr. 4 jsou uvedeny pracovní diagramy několika vybraných desek, u kterých byla následně také 

kontrolována homogenita distribuce ocelových vláken. 

 

 Výsledky ohybových zkoušek u vyhodnocovaných desek ztraceného bednění Obr. č.4:

z UHPFRC 
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Během těchto pilotních testů byl u některých desek zjištěn značný pokles v naměřených 

hodnotách maximální síly při porušení desky. Obvyklá únosnost desek přesahovala 20 kN. 

Nastaly však i případy, jak ukazuje obrázek 4, kdy došlo k významnému poklesu únosnosti. 

V rámci stanovení příčin byly vybrané desky použity pro kontrolu distribuce vláken po průřezu, 

viz Obr. 5. Fyzikálně mechanické vlastnosti materiálu desek jsou uvedeny v následující tabulce 1. 

Testy byly prováděny na tělesech vyrobených přímo při výrobě desek tj. mícháním v běžném 

provozu prefa závodu a ošetřovaných po odformování ve vodní lázni až do termínu zkoušek.  

 Souhrnný přehled průměrných výsledků průkazní zkoušky při zahájení výroby Tabulka č.1:

desek ztraceného bednění 

Zkouška Příslušná norma 
Průměrná dosažená 

hodnota 

Konzistence sednutí  

– rozlitím v čase 25 min 
ČSN EN 12350-8 810 mm 

Objemová hmotnost čerstvého směsi 
ČSN EN 12350-6 2450 kg/m

3
 

Válcová pevnost v tlaku po 28 dnech 
ČSN EN 12390-3 125.0 MPa 

Modul pružnosti po 28 dnech 
ČSN ISO 6784 45.0 GPa 

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech – 

trámce 150 x 150 x 700 mm se zářezem 
ČSN EN 14651+A1 13.9 MPa 

Reziduální pevnost v tahu za ohybu σ1 po 

28 dnech pro CMOD 1,0 mm 
ČSN EN 14651+A1 9.5 MPa 

Reziduální pevnost v tahu za ohybu σ4 po 

28 dnech pro CMOD 4,0 mm 
ČSN EN 14651+A1 4.9 MPa 

Hloubka průsaku tlakovou vodou 
ČSN EN 12390-8 0.5 mm 

Odpad při odolnosti proti CH.R.L.  

– metoda C, 125 cyklů 
ČSN 72 1326 18.0 g/m

2
 

 

2.2 Kontrola homogenity distribuce ocelových vláken po výšce průřezu 

Homogenita distribuce ocelových vláken je jedním z faktorů ovlivňujícím výsledné mechanické 

parametry prvků vyrobených z UHPFRC. Distribuce vláken je jedním z parametrů, který není 

závislý na stáří betonu a lze ji kontrolovat jak u čerstvé směsi, tak u ztvrdlého kompozitu pomocí 

nedestruktivních i destruktivních zkoušek[6]. Mikroskopická metoda kontroly distribuce vláken 

použitá v tomto projektu spadá do skupiny destruktivních zkoušek, jelikož pro její provedení je 

potřeba provést odběr vzorku z prvku, případně z konstrukce. Při kontrole homogenity ocelových 

vláken u desek ztraceného bednění byla tato metoda prováděna po statické zkoušce pevnosti v 

tahu za ohybu a to snímáním řezné plochy vytvořené poblíž makrotrhliny. Celkem bylo pro 
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kontrolu vybráno 6 desek tak, aby jedna polovina z nich měla vyhovující pevnost a druhá 

polovina pevnost nevyhovující. 

Desky byly po provedení zkoušky v ohybu rozřezány pilou s diamantovým kotoučem poblíž 

vzniklé  makrotrhliny. Na řezné ploše byl vytvořen rastr sektorů o velikosti 1cm2 po celé délce 

desky, včetně ztužujících žeber. Schéma umístění sektorů je patrné na Obr. 5. Kontrola distribuce 

drátků byla prováděna pomocí mikroskopu na zhruba 2/3 celkové řezné plochy. Po vytvoření 

sektorů byl povrch namáčen a snímám digitálním mikroskopem a poté pomocí grafického 

programu bylo stanovováno množství drátků v příslušném sektoru. Při snímání byl povrch 30 

krát zvětšen. Během snímání byly činěny i další pokusy s úpravou povrchu tak, aby byly drátky 

rozpoznatelné od kameniva. Na následujících grafech jsou zobrazeny výsledky kontroly 

distribuce vláken na řezných plochách desek ztraceného bednění. 

  

 Schéma sektorů pro vyhodnocení homogenity distribuce vláken na deskách Obr. č.5:

ztraceného bednění vyrobených z UHPFRC, celkem provedeno vyhodnocení ve 188 

sektorech (62% celkové řezné plochy) 

 

 Distribuce drátků u desky 2 v poloze, ve které byly zkoušeny, Fmax = 25,7 kN Obr. č.6:
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 Distribuce drátků u desky 4 v poloze, ve které byly zkoušeny, Fmax = 15,0 kN Obr. č.7:

Z výše uvedeného grafu na Obr. 6 a je patrné, že u desky 2 byly drátky rovnoměrněji rozloženy 

nejen v desce tloušťky 20 mm, ale také ve ztužujících žebrech, která tvořila při výrobě dno 

formy. Průměrný stupeň vyztužení u vrchního (vzdušného) líce desky, vzdálenost od spodního 

líce desky 0 – 10 mm, černá, při výrobě odpovídal průměru 1,20% stupně vyztužení. Tato oblast 

by se dala charakterizovat jako tahová oblast při zkoušení desek. Obdobných hodnot bylo 

dosaženo i ve větších vzdálenostech od spodního líce desky, který během výroby byl horním, 

upravovaným lícem desky. Tomuto rovnoměrnému rozložení odpovídala maximální dosažená 

tlačná síla 25,7 kN. U desky 4, viz Obr. 7, je patrné, že došlo k výraznému sednutí drátků ke dnu 

formy – do ztužujících žeber. Při stejném dávkování drátků jako u desky 2 (1,5% objemového 

procenta na metr kubický směsi) byl průměrný stupeň vyztužení pouhých 0,67%. S narůstající 

vzdáleností od spodního líce se tento průměr zvyšoval až do hodnoty 3,23%. Při takto 

nerovnoměrném rozložení vláken, kdy v tahové oblasti byl stupeň vyztužení pouhých 0,67% a v 

tlakové oblasti 3,23%, byla dosažena maximální síla 15 kN, což je o 40% méně než u desky 2 s 

rovnoměrným rozdělením vláken. Průměrný stupeň vyztužení byl stanoven podle následujícího 

vztahu: 

  𝜌𝑝𝑟ů𝑚 = (
1

𝑛
∑  

𝑚×𝐴𝑠

𝐴𝑐

𝑛
𝑖=1 ) × 100 [%]            (1) 

kde:  n  je počet sektorů v dílčích oblastech (A až M) a vzdálenostech od dna formy  

(0 až 60 mm) 

 m  je počet drátků ve vyhodnocovaném sektoru 

 As plocha jednoho drátku 
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 Ac plocha vyšetřovaného sektoru 

 ZÁVĚR 3

Vývoj a reálná aplikace prvků z jemnozrnného cementem pojeného kompozitního materiálu 

vyztuženého ocelovými drátky (UHPC) s sebou přináší řadu technických a technologických 

problémů, které je třeba řešit. Jedním z těchto technologických problémů je potenciální možnost 

segregace vláken jak vlivem gravitace, tak vlivem stability směsi vůči segregaci drátků ke dnu 

formy. Jak ukazuje prezentovaný případ, segregace vláken může nepříznivě ovlivnit výsledné 

mechanické parametry. Z našich praktických výsledků a zkušeností s tímto jemnozrnným 

materiálem plyne, že k segregaci dochází nejen vlivem gravitace a stabilitou směsi, ale také díky 

nedodržení pravidel návrhu receptury a pravidel při provádění prvků z tohoto materiálu. Během 

pilotních a kontrolních testů byl vytvořen technologický předpis, dle kterého byla řízena výroba 

všech desek tak, aby je bylo možné kvantifikovaně posoudit s teoretickými předpoklady a 

bezpečně použít při rekonstrukci mostu přes rychlostní silnici R10 poblíž Benátek and Jizerou, 

pod kterým nebyl během provádění přerušen provoz. Dostupné návrhové zahraniční přístupy jsou 

si vědomy problematiky homogenity distribuce vláken po průřezu a do výpočtů zavádějí 

upřesňující koeficienty, které jsou zjišťovány experimentálními přístupy a postihují rizika 

nerovnoměrnost rozdělení vláken v konstrukci. Segregace vláken ke dnu formy je jedním z 

fenoménů, který je nutno brát při výrobě UHPCC v potaz a v zásadě, jak ukazují naše praktické 

zkušenosti, i fenoménem řešitelným. Kromě vhodného složení receptury je také nutné navrhnout 

technologii výroby a důsledně dodržovat pracovní kázeň při zacházení s tímto moderním 

jemnozrnným cementem pojeným kompozitním materiálem. Celosvětově rychle se množící a 

šířící aplikace tohoto hi-tech materiálu je důkazem toho, že UHPC je možné využít nejen v 

laboratorních podmínkách, ale i mimo ně. 
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