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ABSTRAKT  

Tato práce se zabývá studiem cemento – betonových krytů. Cílem práce je shrnutí 
současných poznatků tykajících se těchto konstrukcí. Praktická část práce se zabývá 
návrhem receptury betonu pro spodní vrstvu cemento – betonového krytu. Důraz je 
kladen na eliminaci vzniku mikrotrhlin a zvýšení životnosti cemento – betonových 
krytů. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

cemento – betonový kryt, trvanlivost betonu, mikrotrhliny, příměsi, hydratační 
teplota, smrštění betonu, provzdušněný beton  

 

 

ABSTRACT  

This thesis deals with the study of cement – concrete coverings. The aim of the thesis 
is a summary of current knowledge of these constructions. The experimental part of 
this paper deals with the design of concrete for the lower layer of cement – concrete 
cover. Emphasis is placed on the elimination of microcracks and to increase the 
lifetime of these construction. 

KEYWORDS  

cement – concrete cover, durability of concrete, micro cracks, admixture, temperature 
of hydration, shrinkage of concrete, aerated concrete 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1  ÚVOD 
 

Cementobetonové (CB) kryty vozovek mají ve světě i u nás v České republice 

svou tradici neboť první úseky dálnice D1, kde byl použit právě CB kryt, byly 

zprovozněny již v roce 1971. CB kryty velmi dobře přenášejí účinky stále se 

zvyšujícího dopravního zatížení. V porovnání s vozovkami s asfaltobetonovým 

krytem jsou sice náklady na výstavbu CB krytu vyšší, avšak celkové náklady 

spojené s údržbou a nutnými opravami během životnosti konstrukce jsou u CB 

krytů výrazně nižší. Jedním z faktorů, které nepříznivě ovlivňují životnost CB 

krytů, je tvorba trhlin na jejich povrchu. Jelikož je povrch CB vystaven 

nepříznivým povětrnostním vlivům, účinkům chemických rozmrazovacích látek 

nebo dopravnímu zatížení, mohou být trhliny na povrchu zdrojem dalších vad 

a poruch. Ve vzniklých trhlinách se mohou například tvořit i produkty alkalicko-

křemičité reakce, jež beton nenávratně poškozují. Takovéto trhliny lidským 

okem téměř nepozorovatelné vznikají s největší pravděpodobností ještě 

během stádia hydratace, které se později vlivem dopravy a prostředí dále 

prohlubují. Úkolem tedy je zamezit vzniku mikrotrhlin v průběhu hydratace 

betonu. V dnešní době jsou vyráběny jemně mleté cementy s vysokým 

obsahem alitu (až 80 %). Takový cement je pro zhotovení CBK nevhodný 

z důvodu rychlého nárůstu počátečních pevností a tudíž je náchylný ke vzniku 

smršťovacích trhlin. Možným řešením je zpomalit proces hydratace použitím 

příměsí jako je vysokopecní struska a popílek.  
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2  CB KRYTY 
 

CB kryty jsou určené pro velice vysoké dopravní zatížení a jako takové jsou s 

výhodou používány pro stavby letištních drah, rychlostních komunikací nebo 

dálnic. Beton pro výrobu těchto konstrukcí musí splňovat požadavky na 

zpracovatelnost, mechanickou odolnost, odolnost proti působení klimatických 

vlivů, protismykové vlastnosti a musí být odolný vůči působení chemických 

rozmrazovacích látek, kterých je v zimním období využíváno při údržbě 

takovýchto povrchů. [5] 

2.1 HISTORIE BETONOVÝCH VOZOVEK V ČR 

Konec šedesátých let minulého století je většinou brán za počátek výstavby 

dálnic na našem území. Se stavbou dálnic jsme však začali mnohem dříve. Již 

v roce 1935 se objevila myšlenka vybudovat silnici napříč celou republikou. 

Takových návrhů bylo hned několik. Na obrázku lze vidět návrh J. A. Bati, jenž 

na své vlastní náklady nechal návrh vypracovat. Návrh byl později schválen.  

 

 

Obrázek 1: Národní silnice J. A. Bati 
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Ovšem s příchodem 2. světové války dochází k velkým změnám, návrhy jsou 

změněny, případně zcela zastaveny. První betonové vozovky, které byly ve 30. 

letech budovány, byly betonovány do pevných bočnic, což je princip bednění. 

Koncem šedesátých let jsou na území Československa budovány CB kryty 

vytvářeny technologií jednovrstvé betonáže s kluznou bočnicí v tloušťce 240 

mm. Avšak tato technologie se ukázala jako nevhodná, protože spáry byly 

prováděny bez kotev a trnů, což mělo za následek poruchovost krytu 

vyznačující se zejména posuny desek. 

Od roku 1995, byly betonové vozovky prováděny technologií dvouvrstvé 

betonáže s vkládáním kotev v místě podélných spár a trnů vkládaných do 

příčných spár. [16] [17] [18] 

2.2 ROZDĚLENÍ VOZOVEK PODLE DEFORMAČNÍCH VLASTNOSTÍ 

• tuhé vozovky 

• netuhé vozovky 

• polotuhé vozovky 

CB kryty se řadí mezi tuhé vozovky. Tuhé vozovky jsou charakteristické 

prakticky absolutní odolností vůči tvorbě trvalých deformací, vyjíždění kolejí a 

dlouhou životností. Kromě použití pro komunikace s vysokým dopravním 

zatížením, jako jsou například zmíněné dálnice, se s výhodou použijí tam, kde 

dochází ke kumulaci jízdních stop pomalu jedoucích těžkých vozidel. Jedná se 

především o manipulační plochy logistických center nebo o manipulační 

plochy v průmyslových areálech. Tuhé kryty se významně podílí na únosnosti 

celé vozovky. Nevýhodou tuhých vozovek je potřeba vytváření dilatačních spár. 

Netuhé vozovky jsou nejrozšířenějším druhem vozovek a lze je použít pro 

všechny třídy dopravního zatížení. Jedná se o vozovky s asfaltovým, dlážděným 

nebo nestmelených krytem. Pod zatížením vozidly se chová převážně pružně a 

nevyžaduje dilataci. Počáteční náklady na výstavbu netuhé vozovky jsou 
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v porovnání s tuhou vozovkou nižší, ale během doby své životnosti vyžadují 

netuhé vozovky vyšší náklady na údržbu. 

Polotuhé vozovky jsou zvláštním druhem. Jedná se o vozovky s podkladní 

vrstvou, která je stmelená hydraulickým pojivem, a asfaltovým krytem. Mají 

relativně vysoký modul pružnosti a nízkou pevnost. [5] 

2.3 CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI TUHÝCH VOZOVEK 

U tuhých vozovek s CB krytem je značný rozdíl mezi moduly pružnosti 

samotného krytu a podkladních vrstev. Z tohoto důvodu se na únosnosti 

vozovky podílí CB kryt daleko větší měrou, než tomu bývá u vozovek netuhých. 

CB kryty se vyznačují dlouhou životností. Je tomu díky odolnosti proti vzniku 

trvalých deformací, vysoké pevnosti, trvanlivosti a pružnému chování vozovek 

s CB krytem. Při poruše CB krytu je oprava značně obtížná, proto je velmi 

důležitá kvalita provedení díla. [5] 

2.4 ROZDÍL MEZI CEMENTOBETONOVÝM A ASFALTOVÝM 
KRYTEM VOZOVEK 

V České republice se hojně diskutuje o tom, který z výše uvedených typů krytu 

vozovky je lepší. Dá se říci, že u nás se CB kryty netěší u široké veřejnosti velké 

oblibě a je na ně pohlíženo s jistou nedůvěrou, neboť zkušenosti řidičů s jízdou 

po dlouhou dobu nerekonstruovaných a neudržovaných CB krytech jsou 

špatné, jízda po takových úsecích je značně nekomfortní z důvodu vertikálního 

posunu desek CB krytu, tvorba takzvaných schodů na spárách desek. [5] 
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Obrázek 2: D1 – úsek dálnice z roku 1988 

 

Pro lepší pochopení problematiky volby vhodného povrchu krytu vozovky, je 

třeba rozdíly mezi oběma typy krytu hodnotit jak z pohledu uživatele 

komunikace, tak z pohledu jejího správce. [14] 

2.4.1 Rozdíly z pohledu uživatele vozovky 

Hlavní nevýhodou CB krytu je hlučnost, kterou pociťuje uživatel komunikace 

při jízdě po ní. Hlučnost je zapříčiněna výše zmíněnými schůdky na spárách. 

Avšak tyto problémy jsou spjaty se starou technologií betonáže, kdy nebylo 

pomocí kotev a trnů ve spárách zamezeno vertikálnímu posunu desek. Tato 

technologie pokládky je dnes již překonána, spáry jsou opatřeny trny a 

hlučnost je srovnatelná s hlučností při pojezdu asfaltových krytů.  

Z hlediska uživatele komunikace je zásadní výhodou bezpečnost jízdy, protože 

jsou zaručeny dobré protismykové vlastnosti. Další výhodou přispívající 
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bezpečnému provozu je absence vyjetých kolejí, jelikož CB kryt je odolnější 

vůči vysokému dopravnímu zatížení. Vyjeté koleje na vozovce jsou nebezpečné 

zejména za deště. Během noci je jízda po CB krytu bezpečnější, neboť světlý 

betonový povrch nepohlcuje tolik světla jako černý asfaltový povrch. Poslední 

významnou výhodou z pohledu uživatele je menší omezení provozu a nižší 

množství uzavírek způsobené údržbou nebo rekonstrukcí CB krytu. [14] 

 

 

Obrázek 3: D5 – moderní CB kryt [12] 

 

2.4.2 Rozdíly z pohledu správce vozovky 

Jestliže je při výstavbě dodržena požadovaná kvalita, tak dosahuje CB kryt na 

zatížených komunikacích životnosti pohybující se mezi 35 a 50 lety. Oproti 

tomu asfaltový kryt má životnost nejvíce 15 let. Při řádném provedení 

konstrukce jsou také provozní náklady a počet uzavírek minimální. 
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Nevýhodou z pohledu správce komunikace je oproti asfaltovým krytům delší 

doba trvání oprav a jejich složitější technologie. [12] 

2.5 VOLBA KRYTU VOZOVKY 

V České republice existuje postup, kterým by měl správce pozemní 

komunikace použít při volbě krytu vozovky. Tento postup je uveden 

v metodickém pokynu Ministerstva dopravy a nese název Zásady pro 

hodnocení výhod a nevýhod asfaltových a cementobetonových technologií 

z hlediska jejich použití na dálnicích, rychlostních silnicích a silnicích I. třídy. Na 

Slovensku platí od roku 2010 podobný předpis TP 03/2010 Metodika stanovenia 

finančných kritérií na výber hornej stavby vozoviek v cestnom staviteľstve. Výběr 

typu vozovky, tedy volba mezi CB krytem a AB krytem, zahrnuje technická a 

ekonomická hlediska, případně analýzu dalších vlivů. 

Kromě nákladů na samotnou realizaci je při výběru konstrukce vozovky nutno 

zohlednit zejména plánované dopravní zatížení, životnost vozovky, klimatické a 

geologické vlivy. Dále je nutné přihlédnout k přednostem, respektive 

nedostatkům každé varianty z pohledu údržby, oprav a rekonstrukce. 

Z uvedeného vyplývá, že provedení takovéto komplexní technicko - 

ekonomické analýzy je dosti náročný proces, který nemusí být vždy zcela 

průkazný.  

Základním kritériem při volbě mezi CB a AB krytem je třída dopravního zatížení 

charakterizována hodnotou NVp, která udává průměrný počet nákladních 

vozidel v obou směrech pozemní komunikace za 24 hodin. Jestliže se hodnota 

NVp pohybuje v rozmezí 4000 až 8500 je možnost volby obou technologií. 

Avšak přesáhne-li NVp 8500 má být preferována volba CB krytu. 

V případě, že se na trase plánované pozemní komunikace vyskytuje tunel, je 

v něm upřednostňován CB kryt.[12] 
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Naopak je tomu na mostech, kde je v naprosté většině použit AB kryt. 

Výjimkou mohou být mosty v  blízkosti státních hranic, kde se předpokládá 

stání nákladních vozidel čekajících na celní odbavení, jako je tomu například na 

D2 nebo D5. [12] 

2.6 SROVNÁNÍ CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA VÝSTAVBU VOZOVEK 

Pro srovnání celkových nákladů vozovek s CB nebo s AB krytem je ideální, aby 

porovnávané úseky byly postaveny přibližně ve stejnou dobu a aby byly 

vystaveny podobnému dopravnímu zatížení a působení stejných klimatických 

vlivů. Srovnání provedlo v roce 2003 Ředitelství silnic a dálnic. [12] 

Tabulka 1: Srovnání nákladů pro CB a AB kryt 

Stavba v provozu 

023 CB kryt 

 Hustopeče – Břeclav  

1980 - 2011 

024 AB kryt 

 Břeclav – hranice ČR/SR 
1980 - 2002 

Pořizovací náklady 
[Kč/m2] 

256,04 277,48 

Náklady na opravy a 
údržbu [Kč/m2] 

233,84 1118,31 

Celkové náklady [Kč/m2] 

489,88 

35,1 % z nákladů na AB 
kryt 

1395,79 
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Obrázek 4: Celkové náklady CB a AB krytů staveb 023 a 024 z Tabulky 1 

 

2.7 DRUHY CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ 

Podle třídy dopravního zatížení a podle dopravního významu jsou 

cementobetonové kryty děleny do tří skupin lišících se od sebe požadavky na 

vlastnosti hotového krytu, vlastnosti použitých materiálů a způsobu zkoušení. 

Členění CB krytů podle normy (ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací.  

Tabulka 2: Rozdělení CB krytů 

Skupina Třída dopravního zatížení Specifikace komunikace 

CB I S, I – III 
Letištní dráhy a plochy, dálnice, 
rychlostní silnice, rychlostní místní 
komunikace, silnice I. třídy 

CB II III – V 

Silnice II. a III. třídy, sběrné místní 
komunikace, obslužné místní 
komunikace, odstavné a parkovací 
plochy 
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CB II IV - VI 

Obslužné místní komunikace, 
odstavné a parkovací plochy, 
dočasné komunikace a účelové 
komunikace 

 

2.8 MATERIÁLY 

Požadavky na stavební materiály jsou uvedeny v normě: 

ČSN EN 13877-1 Cementobetonové kryty – Část 1: Materiály. 

2.8.1 Cement 

Při výrobě betonu pro CB kryty skupiny CB I je používán portlandský cement 

CEM I třídy 42.5, pro skupinu CB II a CB III je používán portlandský cement CEM 

I 32,5 nebo 42,5 nebo portlandský směsný cement CEM II/A – S třídy 32,5. U 

cementů použitých pro CB kryty, se požaduje omezený obsah alkálií, jenž by za 

jistých okolností mohl způsobit škodlivou alkalicko křemičitou reakci (ASR). 

Informativní dávky cementu CEM I: 

• cementobetonové kryty CB I a CB II   min. 350 kg · m-3, 

• cementobetonové kryty CB II    min. 320 kg · m-3, 

• horní beton pro povrch s obnaženým kamenivem min. 420 kg · m-3. 

2.8.2 Kamenivo 

Při výrobě CB krytů je možné použití kameniva těženého i drceného. Na 

kamenivo jsou kladeny požadavky na zrnitost, tvarový index, odolnost proti 

drcení, ohladitelnost nebo odolnost proti zmrazování a rozmrazování. 

Z chemických vlastností je to potom zejména reaktivnost s alkáliemi. 

Požadavky na kamenivo do CB krytů jsou uvedeny v Tabulce 3. 

Jestliže je pro výrobu CB krytu zvolena technologie dvouvrstvé betonáže, je 

možné do spodního betonu použít hrubé recyklované kamenivo. Použití 

drobného recyklovaného kameniva není z důvodu velkého podílu 
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cementového kamene vhodné, protože by bylo potřeba více záměsové vody, 

čímž by mohlo dojít ke snížení konečných pevností betonu.  

Tabulka 3: Požadavky na kamenivo pro CB kryty 

Vlastnost Kamenivo 
Označe

ní 

Požadavky pro 
cementobetonové kryty 

CB I, CB II CB III 

Zrnitost 

Drobné 

Drobné GF GF 85 

Směs GA - GA 90 

Těžené 
přírodní 

GNG - GNG 90 

Hrubé 

D/d 2 
nebo D 

11,2 
mm GC 

GC 85/20 

D/d 2 a 
D 11,2 

mm 
GC 90/15 

Obsah jemných 
částic 

Drobné 

Těžené 

f 
f3 Drcené 

Směs 

Hrubé f1,5 

Tvarový index Hrubé SI max. SI 40 

Poznámka: pro horní beton se doporučuje SI 20 

Odolnost proti 
drcení Los 

Angeles 
Hrubé 

Těžené 

LA 

max. LA 50 

Drcené 
D 11 

max. LA 35 

Drcené 
D 11 

max. LA 30 

Nasákavost Hrubé WA24 1,5 % 

Pozn: v případě vyšší hodnoty nasákavosti je rozhodující odolnost proti 
zmrazování a rozmrazování 
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Odolnost proti 
zmrazování a 
rozmrazování 

Hrubé F F1, F2 

Zkouška MgSO4  MS MS18 

Zkouška 
Na2SO4podle ČSN 

72 1176 
Drobné a hrubé  Odpad max. 10 % 

Odolnost proti 
alkalicko – 

  
Deklarace podle ČSN EN 
206 – 1, článek NA. 3 a 

podle zvláštních předpisů 

Obsah chloridů Drobné a hrubé  

Nevyztužený beton max. 0,1 
% 

Vyztužený beton max. 0,02 
% 

Obsah veškeré 
síry 

Drobné a hrubé S max. 1 % 

Obsah síranové 
síry 

Drobné a hrubé AS AS0,2 

Obsah lehkých 
znečišťujících 

látek 

Drobné 
 

max. 0,25 % 

Hrubé max. 0,05 % 

Humusovitost Drobné  Světlejší než etalon 

 

Odolnost hrubého kameniva proti drcení - Los Angeles 

Tato zkouška je prováděna v otlukovém bubnu, někdy označována jako 

zkouška Los Angeles. Pro zkoušku je třeba úzká frakce vysušeného kameniva, 

která je zbavena nadsítného a podsítného zbytku. Takto připravené kamenivo 

je umístěno do otlukového bubnu. V otlukovém bubnu se nacházejí ocelové 

koule. Předepsaným počtem otáček bubnu probíhá otluk zrn kameniva. Poté 

je zkoušený vzorek kameniva prosít na sítě 1,6 mm. Propad tímto sítem je 

vztažen k původní navážce a vyjádřen v procentech. [5] 
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Obrázek 5: Otlukový buben [5] 

 

Ohladitelnost 

Tato vlastnost vyjadřuje ztrátu protismykových vlastností povrchu vozovky, 

která je způsobena ohlazováním mikrotextury kameniva pneumatikami 

vozidel. V dnešní době je pravděpodobně nejrozšířenější metodou pro 

stanovení ohladitelnosti kameniva zkouška PSV, jenž se provádí na frakci 7/10. 

Pomocí epoxidového tmelu je z 36 až 46 zrn kameniva připraven vzorek, který 

je následně pojížděn přitláčenou pneumatikou. Během pojíždění je vzorek 

kameniva smáčen vodou a je dávkováno brusivo.[8]  

 

 

Obrázek 6: Mikrotextura a makrotextura 
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2.8.3 Přísady 

Použitím nejrůznějších přísad lze dosáhnout změny základních fyzikálně 

mechanických vlastností betonu. Při výrobě betonu pro CB kryty mají největší 

význam přísady plastifikační a provzdušňovací. [7] 

2.8.4 Kluzné trny 

Jde o trny zabraňující vertikálním posunům na styku desek, avšak horizontální 

posun desek vlivem přirozené dilatace umožňují. Aby byl prokluz trnů možný, 

je celá délka trnu opatřena plastovým filmem o tloušťce nejméně 0,3 mm. Tyto 

ocelové trny z hladké oceli se používají v příčných spárách.  Kluzné trny mají 

minimální průměr 25 mm, délku nejméně 500 mm a musí splnit požadavky 

normy ČSN EN 13877-3 Cementobetonové kryty - Část 3: Specifikace pro trny, 

používané do cementobetonových krytů. [7] 

2.8.5 Hmoty pro ošetřování povrchu čerstvého betonu  

Tyto hmoty musí splňovat čl. 6.2 ČSN EN 13877 – 1 a následující požadavky: 

a) Tekuté filmotvorné hmoty: 

• musí být stříkatelné 

• film musí být funkční po dobu 7 dní, po 4 týdnech se má 

rozpadnout 

• musí být parotěsné 

• nesmí chemicky ovlivňovat tuhnutí cementu nebo negativně 

působit na povrchové vlastnosti krytu (zvýšení kluzkosti) 

b) Dostatečná ochranná schopnost filmotvorného prostředku musí být 

prokázána zkouškami a je třeba určit vhodnou dávku nástřiku při 

různých klimatických podmínkách. 

c) Objednatel/správce stavby musí odsouhlasit konkrétní ochranu povrchu 

i s ohledem na ekologické faktory. [7] 
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2.8.6 Hmoty pro těsnění spár 

Tyto hmoty musí splňovat čl. 6.4 ČSN EN 13877 – 1. 

Pro těsnění spár se může použít: 

• elastické profily 

• zálivky za horka 

• zálivky za studena [7] 

2.9 POŽADAVKY NA BETON 

2.9.1 Obsah vzduchu v čerstvém betonu 

Čerstvý provzdušněný beton je lépe zpracovatelný. Ztvrdlý beton má potom 

lepší odolnost vůči působení mrazu a chemických rozmrazovacích látek, díky 

čemuž je zvýšena jeho životnost. [7] 

Tabulka 4: Požadavky na obsah vzduchu 

Druh betonu 
Minimální obsah vzduchu v čerstvém betonu [%] 

Denní průměr Jednotlivá hodnota 

bez plastifikační přísady 4,0 3,5 

s plastifikační přísadou 5,0 4,5 

 

2.9.2 Požadavky na ztvrdlý beton 

Tabulka 5: Požadavky na ztvrdlý beton 

Vlastnost 
Požadavky pro cementobetonové kryty 

CB I CB II CB III 

Třída pevnosti v tlaku podle ČSN 

EN 206 – 1 
c 30/37 C 20/25 

Třída pevnosti v tahu ohybem 

(podle ČSN EN 12390 – 5) 
F 4,5 F 4,0 
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Stupeň vlivu prostředí XF4 
dle 

dokumentace 

Odolnost povrchu proti zmrazování 

a rozmrazování podle ČSN 73 1326 

metoda A/ metoda C 

- nejmenší počet cyklů 

- maximální počet cyklů 

 

 

 

100/75 

1000 

 

 

 

75/50 

1000 

 

 

 

dle 
dokumentace 

Maximální součinitel prostorového 

rozložení vzduchových pórů 
0,24 0,24 

nepředepisuje 

se 

 

2.10  PROVÁDĚNÍ CEMENTOBETONOVÝCH KRYTŮ 

Při provádění CB krytů jsou využívány finišery s pevnými či posuvnými 

bočnicemi.  Bočnice jsou zhotoveny z oceli a jejich minimální tloušťka je 5 mm. 

V případě provádění krytů CB III lze použít bočnice zhotovené ze dřeva. 

Nejčastěji jsou používány finišery s posuvnými bočnicemi. Finišery s pevnými 

bočnicemi jsou používány zejména ve zvláštních situacích jako například 

v případě dodatečně přibetonovávaných pruhů. 

Na modernizovaných úsecích dálnice D1 je používána technologie dvouvrstvé 

betonáže. Při této technologii jsou zapotřebí dva finišery, přičemž jeden 

pokládá první, spodní, vrstvu a druhý pokládá vrstvu druhou, horní, která je 

přímo vystavena povětrnostním vlivům. Postup prací je následující. Nákladní 

automobily dováží beton pro spodní vrstvu CB krytu a sypou ji před první 

finišer, kde je beton za pomoci bagru vhodně rozprostřen. Při samotné 

pokládce CB krytu je důležité, aby byl čerstvý beton před finišerem 

rovnoměrně rozprostřen, což zajistí plynulý postup zařízení. Současně 

nákladní automobily vozí beton pro horní vrstvu CB krytu. Před pokládkou 
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horní vrstvy dochází k zavibrování kluzných trnů v místech budoucích příčných 

spár. Beton pro horní vrstvu je přemisťován do násypky a putuje před druhý 

finišer, který beton rozprostře do požadované vrstvy a předepsaným 

způsobem zhutní. Druhý finišer se pohybuje několik málo metrů za prvním 

finišerem. Pokládka druhé vrstvy je takzvaně čerstvý do čerstvého, jak 

můžeme pozorovat na obrázku. 

 

 

Obrázek 7: Souprava finišerů při provádění dvouvrstvého CB krytu [33] 

 

 Celá souprava se pohybuje přesně zvoleným směrem za pomocí předem 

připravených vodících lanek, která také určují výšku CB krytu. Na konci celé 

soupravy je pracovní plošina nanášející na povrch betonu postřik, 

filmotvornou látku, která má za úkol zpomalit tuhnutí betonu tak, aby bylo 

možno povrch následně finálně upravit.  

V poslední době je nejvíce jako finální povrch CB krytu používán povrch 

s obnaženým kamenivem. Kdy se zhruba po 6 až 18 hodinách od pokládky 
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odstraní povrchová vrstva malty za pomocí ocelových kartáčů. Tímto 

způsobem je vytvořen finální povrch s požadovanými protismykovými 

vlastnostmi. 

Aby se zabránilo tvorbě smršťovacích trhlin, je třeba včas vytvořit smršťovací 

spáry tak, že se CB kryt nařízne a v důsledku oslabení průřezu CB kryt pod 

nařezanou spárou praskne. Takto vytvořené spáry se musí utěsnit, aby se 

zamezilo vnikání vody. Poloha a rozmístění spár tak určuje velikost 

jednotlivých desek.  

 

 

Obrázek 8: a) Vymetání povrchu; b) Finální povrch [19] 

 

2.11  DILATAČNÍ SPÁRY 

Vytváření dilatačních spár je nedílnou součástí provádění CB krytů vozovek. 

Tyto spáry určují, kde budou desky dilatovat a tím zamezí tvorbě náhodných 

trhlin a následnému pronikání povrchové vody těmito trhlinami až do 

podkladních vrstev. Tvorba dilatačních spár probíhá ve třech krocích: 

• řezání spár v tvrdnoucím betonu 

• rozšíření spár a zkosení hran 

• těsnění spár 
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Řez je prováděn kotouči se segmenty určenými pro řezání betonu v šířce 3 – 4 

mm. Jsou vytvářeny spáry příčné i podélné. Příčné spáry se řežou v místech 

uložení kluzných trnů, proto je nutné místo těchto trnů při pokládce vyznačit. 

Při řezání spár nesmí docházet k vydrolování zrn hrubého kameniva. Doba od 

pokládky k zahájení řezání spár je různá. V krajních případech se pohybuje od 

4 hodin do 48 hodin, podle denní doby pokládky, teploty a působení dalších 

povětrnostních vlivů. Doporučená hloubka řezu je u podélných spár 0,40 – 

0,45 h a u příčných spár 0,35 – 0,40 h, přičemž h je tloušťka desky CB krytu. [5] 

 

 

Obrázek 9: Příčná spára [19] 

 

2.12  OPRAVY A REKONSTRUKCE CEMENTOBETONOVÝCH 
VOZOVEK 

Praxe jednoznačně potvrzuje, že použití CB vozovek je výhodné z hlediska 

malé náročnosti na údržbu a opravy a o jejich dlouhé životnosti. Postupem 

času se, jako na každé konstrukci, projeví celková degradace a zhoršení 

provozní způsobilosti. Přibývání množství poruch v průběhu životnosti vozovky 
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zabraňuje preventivní údržba a opravy. Preventivní údržba by měla být 

cyklická a plánovaná. Na CB vozovkách se provádí zvláště: 

• údržba spár 

• obnova protismykových vlastností 

• impregnace povrchu CB krytu 

Při údržbě spár je třeba obnovit funkčnost výplně. Nejprve se odstraní 

poškozená zálivková hmota, spára se vyčistí a následně se opět vyplní zálivkou, 

tmelem nebo vložkou. 

Pro obnovu protismykových vlastností CB krytu lze použít dva způsoby: 

• přidání materiálu – další vrstvy 

• odebrání hmoty 

První postup zahrnuje použití nejrůznějších zdrsňujících nátěrů, kdy se 

používají nátěry asfaltem, polymery nebo speciálními hmotami s posypem. 

Druhý postup obsahuje plošné frézování, otrýskání tlakovým proudem písku 

nebo vody a rýhování. [6] 

Při návrhu údržby je velmi důležité správné načasování. Tak jak se účinkem 

dopravního zatížení stav vozovky mění, mění se i nejvhodnější způsob zásahu. 

Z obrázku 10 je patrný vztah mezi druhem stavebního zásahu a časem 

provedení. Na porušené vozovce je prvním zásahem údržba, která je 

z ekonomického hlediska přijatelnější, než varianta, kdy bude vozovka 

ponechána bet údržby a její stav se bude nadále zhoršovat. V takovém případě 

bude vozovka vyžadovat nákladnější opravy. [7] 
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Obrázek 10: Druh stavebního zásahu a čas jeho provedení 

 

 

3  PŘÍMĚSI DO BETONU 
 

V dnešní technologii betonu je již samozřejmostí používání jemnozrnných 

příměsí do betonu. Jsou využívány k vylepšení a úpravě vybraných vlastností 

zatvrdlých i čerstvých betonů. Tyto příměsi, jako je vysokopecní struska, jež je 

odpadem při výrobě železa ve vysokých pecích nebo popílek, který je 

odpadem ze spalování uhlí, představují řešení částečné náhrady 

portlandského cementu. Využívání příměsí má za následek úsporu cementu, 

což má nezanedbatelný ekonomický a především ekologický přínos, protože 

výroba cementu je nesmírně energeticky náročný proces. S výrobou cementu 

je také spjata těžba nerostných surovin a nemalá produkce CO2.[2] 

Příměsi se dělí na dva typy  

• Typ I: téměř inertní příměsi – filery, pigmenty 
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• Typ II: pucolány nebo latentně hydraulické příměsi – popílek do betonu 

dle ČSN EN 450 – 1 nebo struska dne ČSN EN 15167 – 1. [20] 

Kromě vysokopecní strusky, přírodních pucolánu a popílku se v technologii 

betonu uplatňují také další materiály, většinou odpady z průmyslových výrob. 

Tímto materiálem je například mikrosilika neboli křemičitý úlet nebo 

kalcinovaná břidlice. Mikrosilika je to odpad z výroby ferosilicia nebo křemíku 

a kalcinovaná břidlice vzniká jako odpad při termálním zpracování jílových 

minerálů s obsahem živce. [11] 

Kinetika reakcí závisí na chemickém složení, na množství reaktivních fází a na 

jemnosti použité příměsi. Z chemického hlediska jsou příměsi charakteristické 

nižším obsahem vápníku, kromě jemně mletého vápence, než portlandský 

cement, což můžeme pozorovat na následujícím diagramu. [10] 

 

 

Obrázek 11: Ternární diagram cementových materiálů[10] 
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3.1 PUCOLÁNOVÁ AKTIVITA 

Pucolán je látka, která i za předpokladu, že je velmi jemně pomletá, pod vodou 

netvrdne, sama o sobě tedy není hydraulickým pojivem. Avšak v přítomnosti 

vápna se projevuje jako hydraulická maltovina s dobrými vlastnostmi. 

Takovéto chování pucolánových materiálu je zapříčiněno interakcí amorfní 

siliky s vápnem a vodou. Na obrázku je znázorněn křemen, chemicky SiO2, ve 

kterém jsou atomy dokonale uspořádány, a jedná se o látku krystalickou. 

Vpravo je amorfní látka stejného chemického složení s nedokonalým 

uspořádáním atomů. Takovou látku označujeme jako siliku. Právě díky 

nedokonalému uspořádání atomů může silika reagovat s Ca(OH)2 i při 

pokojové teplotě.  Takové chování je označováno jako pucolánová aktivita. 

Takto aktivní mohou být látky přírodního charakteru jako vulkanické popely 

nebo takzvané průmyslové pucolány, což je například elektrárenský popílek 

nebo křemičité úlety. [11] 

 

 

Obrázek 12: Dvourozměrné zobrazení krystalického křemene a amorfní siliky [11] 

 

Pucolánové materiály jsou s výhodou využívány pro přípravu směsných 

cementů a jejich použití spočívá v dosažení některých výhodných vlastností, 

jako například: 
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• pomalejší uvolňování hydratačního tepla z důvodu sníženého obsahu 

slínku, respektive omezení teplotních gradientů způsobujících teplotní 

napětí v betonu 

• lepší odolnost proti působení chloridů, což je pro vozovky, kde v zimním 

období dochází k ošetřování solemi, důležité. [11] 

3.2 LATENTNÍ HYDRAULICITA 

Zástupcem latentně hydraulických látek může být například jemně mletá 

vysokopecní granulovaná struska. Její použití společně s cementem se zakládá 

na podobném principu, jenž byl zmíněn u pucolánů. Vysokopecní struska 

vzniká jako odpad při výrobě železa. Strusku je třeba rychle ochladit, aby bylo 

zajištěno její ztvrdnutí ve skelném stavu. Oproti pucolánům je struska po 

smíchání s vodou schopna tvrdnout, ale velmi pomalu. Avšak i malé množství 

vápna, které je uvolněno při hydrataci cementu, velmi urychlí tvrdnutí strusky, 

Ca(OH)2 působí jako katalyzátor hydratačního procesu. [11] 

Tabulka 6: Chemické složení portlandského cementu a vybraných příměsí 

oxid 
portlandský 

cement 
přírodní 
pucolán 

popílek mikrosilika struska 

SiO2 23 45 48 94 36 

CaO 63 10 5 0,5 44 

Al2O3 5 18 29 0,5 14 

Fe2O3 1 9 6 1 1 

SO3 3 - 1 0,2 1 

ztráta 
žíháním 

2 5 5 2 - 
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4  HYDRATACE CEMENTU 
 

Hydratace cementu je souhrn chemických reakcí mezi cementem a vodou. 

Díky těmto reakcím se beton stává, z plastické lehce zpracovatelné hmoty, 

hmotou pevnou a mechanicky odolnou. Obecně se dá říci, že dochází ke 

dvěma změnám. V první fázi dochází k pozvolnému snížení zpracovatelnosti až 

do stavu, kdy cementová pasta ztrácí schopnost být tvarována, fáze tuhnutí. 

V druhé fázi dochází k postupnému růstu pevností, tvrdnutí. 

Portlandský cement je složený ze slínku a sádrovce. Slínek vzniká pálením 

směsi přírodních nebo průmyslových surovin (vápenec, jíl, pyritové výpražky). 

Slínek se mele v kulovém mlýně. Aby mohl být slínek použitelný v praxi, je 

třeba slínek semlít s vhodným množstvím sádrovce, který funguje jako 

regulátor tuhnutí.  

Slínek obsahuje dva kalciumsilikáty (C3S a C2S), které jsou důležité během 

tvrdnutí betonu, a dva kalciumalumináty (C3A a C4AF), jež jsou důležité ve fázi 

tuhnutí. [11] 

4.1 HYDRATACE ALUMINÁTŮ 

Kalciumalumináty obsažené ve slínku po smíchání s vodou reagují velice 

rychle, C3A v řádu minut. Reakci kalciumaluminátu zobrazuje rovnice: 

 

 

(4.1) 

Touto reakcí nevzniká jedna chemicky čistá látka, kalcium – aluminát – hydrát 

C – A – H, který představuje množství hydratačních produktů 

kalciumaluminátu, jako například C3AH6, C2AH8 a C4AH13. [11] 

r1 

r2 

C4AF 

C3A 

+  H2O C – A - H 
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Z důvodu zpomalení reakce aluminátů, které by vedlo k rychlému tuhnutí 

cementu, je ke slínku přimílán síran vápenatý ve formě anhydritu CaSO4 nebo 

ve formě sádrovce jako dihydrát síranu vápenatého CaSO4·2H2O. Takovýto 

regulátor tuhnutí je schopen ovlivnit reakční rychlosti a také mění produkt 

reakce, jak ukazuje rovnice. Reakčním produktem je primární ettringit C6ASH32, 

který ve formě jehliček pokrývá povrch kalciumaluminátů a brání tak jejich 

dalšímu kontaktu s vodou. Bez primárního ettringitu na zrnech 

kalciumaluminátů by došlo k rychlému tuhnutí a ztrátě plasticity. [11] 

 

 

      (4.2) 

 

4.2 HYDRATACE SILIKÁTŮ 

Produktem hydratace silikátů je portlandit Ca(OH)2 (kratším zápisem CH) a C – 

S – H gel, jenž označuje skupinu produktů amorfního charakteru. Alit C3S 

reaguje oproti C2S rychleji a vývoj pevností je také rychlejší. Kvůli tomu je 

obsah alitu v cementech obvykle větší, a to zhruba v poměru k belitu 3:1. 

Rychlost reakce C2S je nižší než rychlost reakce C3S a také množství portlanditu 

je pro oba slínkové minerály odlišné. Portlanditu vzniká během hydratace C3S 

více, než je tomu v případě C2S. [11] 

  

 (4.3) 

 

 

    (4.4) 

 

+  H2O   +   CaSO4·2H2O 

r1 

r2 

C4AF 

C3A 

C3A(F)·3CaSO·H32 

r4 

r3 
C2S 

C3S 

+   H2O C – S– H   +   CH 

+   H2O C – S – H   +   CH 
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4.3 PORTLANDIT 

Během hydratace silikátů vznikající portlandit nepřispívá k vývoji pevností, 

protože jeho krystaly nejsou vláknité a jsou ploché.  

 

Obrázek 13: Krystal portlanditu [15] 

 

Portlandit sice nepřispívá k vývoji pevností, ale je velmi důležitý, protože 

zvyšuje pH pórového roztoku, čímž přispívá k ochraně ocelové výztuže před 

korozí a také umožňuje použití pucolánů a struskových cementů. 

4.3.1 Reakce s pucolány a struskou 

Amorfní silika, obsažená v pucolánech, reaguje s hydroxidem vápenatým za 

tvorby sekundárního C – S – H gelu. Rychlost reakce mezi pucolánem a 

hydroxidem vápenatým je menší než rychlost hydratace silikátů. Tvorba 

primárního a sekundárního C – S – H gelu má za následek více vláknitých 

produktů v mikrostruktuře, čímž dochází ke snižování porozity. [11] 
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(4.5) 

 

Podobně je tomu v případě použití strusky jako příměsi s latentně 

hydraulickými vlastnostmi. Protože pro aktivaci strusky není třeba příliš velké 

množství hydroxidu vápenatého, tak mohou struskové cementy obsahovat 

mnohem méně portlandského slínku, než v případě použití pucolánů. [11] 

 

 

 

 

 

 

(4.6) 

 

5  POPÍLEK 
 

Elektrárenské úletové popílky patří mezi příměsi typu II, jedná se tedy o aktivní 

příměs do betonu. V České republice je roční produkce těchto popílků zhruba 

8 milionů tun.  

Popílek je vedlejším produktem při spalování práškového uhlí. Když se uhlí ve 

spalovací komoře zapálí, tak uhlík a těkavé látky vyhoří. Avšak některé 

r5 

H2O 

C – S - H 

r3 

r4 

C2S 

C3S 

+   H2O C – S– H   +   CH 

pucolán 

r6 

H2O 

C – S - H 

r3 

r4 

C2S 

C3S 

+   H2O C – S – H   +   CH 

struska 
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minerální nečistoty z jílů, břidlice nebo živců nevyhoří, ale jsou roztaveny a ze 

spalovací komory odváděny společně s kouřovými plyny. Jak kouřové plyny 

chladnou, tak roztavené materiály tuhnou do sférických skelných částic. 

Kromě těchto nepórovitých plných kuliček se mohou vyskytovat i cenosféry, 

jenž jsou duté, a kuličky vyplněné, takzvané plerosféry. [2] 

 

 

Obrázek 14: Popílek v rastrovacím elektronovém mikroskopu; A) Cenosféry; 
  B) Plerosféry [15] 

 

Velikost částic popílku se liší, ale obecně se dá říct, že jemnost popílku má 

řádovou velikost jako cement, avšak granulometrické složení má jiný průběh. 

Popílek se z kouřových plynů separuje pomocí elektrostatických odlučovačů 

nebo vakuových filtrů. V popílcích je nejvíce zastoupen oxid křemičitý, dále 

oxid hlinitý a oxid železitý. V menším množství jsou zastoupeny oxid vápenatý 

a oxidy alkalických kovů, jako oxid draselný či sodný. Obecně lze říci, že betony 

obsahující popílek, jsou ve srovnání s betony obsahujícími pouze portlandský 

cement s dlouhodobého hlediska odolnější a mohou dosahovat vyšších 

konečných pevností. Běžným důvodem použití popílku do betonu je dosažení 

potřebných pevností v tlaku při nižším obsahu cementu. Je známo, že použití 
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popílku má za následek nižší pevnosti betonu v tlaku ve stáří 3 měsíců, avšak 

po 6 měsících dosahuje beton s popílkem větších pevností než beton bez něj. 

[1] [2] 

5.1 DEFINICE 

Norma ČSN EN 450 – 1 definuje popílek jako jemný prášek složený z kulovitých 

sklovitých částic, který vzniká během spalování práškového uhlí. Popílek má 

pucolánové vlastnosti a obsah aktivního SiO2 je určen na minimální hodnotu 

25 hm. %, jak uvádí EN 197 – 1. Jako křemičité popílky označujeme ty 

s vysokým obsahem reaktivního SiO2 a s nízkým obsahem reaktivního CaO. 

Pod pojmem popílek se dále rozumí právě tento křemičitý.  

Popílky obsahující více jak 10 % reaktivního CaO se nazývají vápenaté popílky a 

jako příměs do betonu se příliš nevyužívají. [2] 

5.2 POUŽÍVANÁ PALIVA 

Jako palivo je používáno práškové uhlí. Jedná se o fosilní palivo, sediment, 

který vzniknul usazováním organických zbytků a geologickými pochody byl 

tento sediment přeměněn na uhlí. Naleziště černého uhlí se formovala před 

360 miliony lety v období karbonu. Uhlí je složeno z výhřevného organického 

podílu a z doprovodných minerálů, jenž mohou zaujímat až 35 hm. %, tvořících 

popel. Mimo černého uhlí se z ekonomických a ekologických důvodů se 

v některých elektrárnách spalují sekundární paliva z odpadů nebo biomasa. 

Množství spoluspalovaného materiálu je však omezeno z důvodu zachování 

vlastností popílků vhodných pro betonářskou praxi. [2] 

5.3 VÝROBA 

Uhlí je z místa těžby dopravováno do elektráren, kde se skladuje v zásobnících. 

Poté je uhlí pomleto v uhelných mlýnech na jemný prach s velikostí částic 

menších než 90 μm. Tento prach je se spalovacím vzduchem dopravován 
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5.4 CHEMICKÉ SLOŽENÍ
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Obrázek 15: Výroba/získávání popílku [4] 

CHEMICKÉ SLOŽENÍ 

Chemické složení je určeno třemi hlavními složkami. V popílku je zastoupeno 

celkového obsahu zhruba 90 % oxidu křemičitého (SiO2), oxidu hlinitého 

železitého (Fe2O3). Dále jsou v popílku v menším množství 
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Typ spalovaného uhlí určuje procentuální zastoupení uvedených oxidů 

v popílku. Dalším sledovanou vlastností je ztráta žíháním. Tato vlastnost udává 

množství zbytkového uhlíku nacházejícího se v popílku. Vysoký obsah 

zbytkového uhlíku je nevyhovující, proto jsou mnohé popílky pro výrobu 

betonu nepoužitelné. [2] 

Podle obsahu vápenné složky rozeznáváme dva druhy popílku používaného 

jako příměs II. Jedná se o popílek křemičitý a popílek vápenatý, přičemž 

kritériem pro zatřídění popílku je množství obsaženého CaO a jako hodnotu 

pro rozdělení bereme 8 % hm. [2] 

Křemičitý popílek má nízký obsah vápníku a vzniká při spalování kvalitního 

hnědého a černého uhlí. Tento typ popílku obsahuje minerály jako hematit, 

křemen nebo mullit. Popílek s vyšším obsahem vápníku označujeme jako 

vápenatý a vzniká spalováním nepříliš kvalitního hnědého uhlí. Vápenatý 

popílek je charakterizován obsahem gelenitu, anhydritu, dále obsahuje C3A 

nebo C2S. Vzhledem k vyššímu obsahu CaO má vápenatý popílek kromě 

pucolánových vlastností také schopnosti hydraulické. [2] 

Mezi faktory ovlivňující vlastnosti popílků patří zejména:  

a) chemická a mineralogická skladba spalované suroviny 

b) podmínky hoření 

c) místo původu spalované suroviny [2] 

5.5 FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI 

Tabulka 7: Fyzikální vlastnosti křemičitých popílků 

objemová hmotnost vlastního zrna [kg·m-3] 2000 – 2500 

sypná hmotnost [kg·m-3] 800 – 1100 

střední průměr zrn [μm] 10 – 30 

specifický povrch podle Blaina [m2·kg-1] 200 - 550 
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5.6 VLASTNOSTI PÓROVÉ STRUKTURY 

Pórová struktura betonu je typická velkým rozsahem poloměru pórů od 10-9 až 

po 10-3. Gelové, kapilární a vzduchové póry jsou v betonu zastoupeny v různé 

míře, s ohledem na hodnotu vodního součinitele, typ pojiva nebo použité 

příměsi.  

Jestliže se nahradí část cementu popílkem, tak dojde ke zvýšení podílu 

jemných pórů v porovnání s betonem bez aktivní příměsi. Objem kapilárních 

pórů, jenž je významný z hlediska trvanlivosti betonu, se zmenšuje na úkor 

pórů gelových, jež jsou z hlediska trvanlivosti neškodné.  

Další pozitivní chování pucolánu, ale i látek latentně hydraulických, je takzvaný 

Pore blocking effect, kdy dochází k přerušení kontinuity pórové struktury a 

některé póry se stanou nepropustnými pro transport médií. [2] 

5.7 BETON S OBSAHEM POPÍLKU 

Popílek upravuje charakteristiky betonu reologickým působením, svojí 

pucolánovou aktivitou a také působí jako plnivo.  

5.7.1 Čerstvý beton 

Při použití popílku, jako příměsi do betonu, můžeme regulovat množství pojiva 

v betonu. Pomocí popílku jsme schopni zlepšit zpracovatelnost čerstvého 

betonu, což může uvítat jak odběratel, tak i výrobce, pro kterého je přínosem 

menší opotřebení výrobního zařízení. 

Dále působí popílek pozitivně na kvalitu čerstvého betonu, protože dochází 

k zabránění segregace kameniva a k omezení krvácení betonu, což sledujeme 

zejména při výrobě samozhutnitelných betonů.  

5.7.2 Ztrvrdnutý beton 

Při částečné náhradě cementu popílkem je tuhnutí a tvrdnutí betonu 

v porovnání s betonem bez příměsi pomalejší. Proto je třeba uvážit použití 
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popílku jako příměsi při nízkých teplotách nebo v případě, kdy je požadován 

rychlý nárůst počátečních pevností. [2] 

5.7.3 Smršťování betonu a vznik trhlin 

Všeobecně lze konstatovat, že betony s obsahem popílku vykazují menší 

smrštění, než betony stejné pevnosti, které popílek neobsahují. Výzkumy 

dokázali, že smršťování se snižuje s rostoucím poměrem popílek/cement.  

Z důvodu menšího smrštění se u popílkových betonů předpokládá nižší riziko 

vzniku trhlin, než je tomu u srovnatelných betonů bez popílku. [2] 

 

 

6  VYSOKOPECNÍ STRUSKA 
 

Vysokopecní struska vzniká při tavení železné rudy ve vysoké peci. Struska 

vznikne rychlým ochlazením struskové taveniny, jejíž teplota se pohybuje od 

1350 °C až do 1550°C. Podle způsobu chlazení rozlišujeme dva typy strusky. 

Jestliže je struska chlazena pomalu, minerální fáze vykrystalizují a takto vzniklý 

materiál nemá prakticky žádné hydraulické vlastnosti. Ovšem v případě 

rychlého zchlazení strusky pod teplotu 800 °C dojde k tvorbě sklovité fáze 

s latentně hydraulickými vlastnostmi. Chlazení je prováděno zkrápěním 

struskové taveniny kapkami vody. Po chlazení má struska charakter vlhkého 

písčitého materiálu. Poté je tento materiál vysušen a pomlet. [31] 

6.1 SLOŽENÍ VYSOKOPECNÍ STRUSKY 

Chemické složení vysokopecní strusky závisí na původu rudy, spotřebě koksu a 

na druhu vyráběného železa. Tyto proměnné ovlivňují zastoupení čtyř 

nejdůležitějších oxidů, kterými jsou CaO, SiO2, Al2O3 a MgO. Kromě těchto čtyř 

hlavních oxidů jsou ve struskách obsaženy také vedlejší složky jako sulfidy 

nebo oxidy železa či manganu.  
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Pro určení, zdali je struska vhodná pro výrobu směsným cementů nebo jako 

příměs do betonu, slouží modul zásaditosti označovaný jako P2. Tento modul 

udává poměr zásaditých a kyselých oxidů. V případě použití strusky jako 

příměsi do betonu, má být hodnota modulu P2 větší než 1. [32] 

�� =
��� +�	�


��� + ����
=
�á�����é	�����
����é	�����

 

6.2 FUNKCE STRUSKY 

Ve srovnání vývoje pevností betonů se struskou a betonů pouze 

s portlandským cementem lze říci, že v případě použití strusky jako příměsi do 

betonu, je vývoj pevností takových betonů pomalejší. Hodnoty počátečních 

pevností pak klesají s rostoucím množstvím strusky nahrazující portlandský 

cement. Dlouhodobé pevnosti jsou potom srovnatelné. Použití strusky dále 

zpomaluje vývoj hydratačního tepla a s rostoucím obsahem strusky se snižuje i 

maximum teploty hydratace.  

Vysokopecní struska také ovlivňuje migraci chloridových iontů, čímž dochází 

k lepší ochraně proti korozi výztuže. Přídavek vysokopecní strusky také snižuje 

obsah alkálií v betonu, důsledkem čehož lze eliminovat alkalické reakce 

kameniva.  

Použití strusky je velice výhodné v případě požadavku nižšího vývinu 

hydratačního tepla. Naopak při požadavku vysokých počátečních pevností 

nelze strusku jako příměs použít. [31] 
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II. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

7  CÍL 
 

Cílem experimentální části diplomové práce bylo připravit novou recepturu 

betonu pro CB kryty, a to s využitím elektrárenského popílku a jemně mleté 

vysokopecní granulované strusky jako příměsí do betonu. Použití těchto 

příměsí je snahou o zvýšení životnosti CB krytů vlivem omezení vzniku 

mikrotrhlin vznikajících ve stádiu hydratace.  

Na vzorcích betonu bylo sledováno především smrštění betonu a vývin 

hydratačního tepla, dále pevnost betonu v tlaku, pevnost betonu v tahu za 

ohybu, odolnost proti působení chemických rozmrazovacích látek, odolnost 

proti zmrazování a rozmrazování a také součinitel distribuce vzduchových 

pórů ve ztvrdlém betonu. 
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7.1 METODIKA 
 

 

V této diplomové práci bylo namícháno celkem 6 receptur. Jednotlivé 

receptury se lišili druhem použité příměsi a množstvím, jakým jimi byl 

nahrazován portlandský cement. Navržený obsah vzduchu v čerstvém betonu 

byl 5 % a zpracovatelnost čerstvého betonu dle ČSN EN 12350 – 2 třídy S3, 

tedy sednutí kužele 100 – 150 mm. 
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Na betonu stanovované charakteristiky: 

• dle ČSN EN 12350 – 2 zpracovatelnost čerstvého betonu, 

• dle ČSN EN 12350 – 6 objemová hmotnost čerstvého betonu, 

• dle ČSN EN 12350 – 7 obsah vzduchu v čerstvém betonu, 

• Zhotovovaná zkušební tělesa:  

o krychle o hraně 150 mm, uložena ve vodním uložení, 

o trámce rozměru 100 · 100 · 400 mm, uloženy ve vodním uložení, 

o krychle o hraně 150 mm pro měření vývinu hydratačního tepla, 

uložena do tepelně izolovaného boxu a ponechána v prostředí 

s nevýznamnou změnou okolní teploty, 

o žlaby pro měření smrštění betonu, uloženy v prostředí 

laboratoře. 

• Na krychlích o hraně 150 mm byly provedeny zkoušky: 

o dle ČSN EN 12390 – 7 objemová hmotnost ztvrdlého betonu, 

o dle ČSN EN 12390 – 3 pevnost v tlaku po 7 a 28 dnech, 

o dle ČSN 731326/Z1 odolnost betonu proti působení CHRL 

• Na zkušebních tělesech tvaru trámců byly po 28 dnech stanoveny tyto 

zkoušky: 

o dle ČSN 73 1322 mrazuvzdornost betonu, 

o dle ČSN 73 1322 pevnost v tahu za ohybu. 

7.2 POPIS PROVÁDĚNÝCH ZKOUŠEK 

7.2.1 ČSN EN 12350 – 2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: 
Zkouška sednutím 

Zkouška sednutím kužele slouží pro měření konzistence čerstvého betonu. 

Označovaná písmenem S, jako Slumptest. 
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Postup zkoušení 

Před zkouškou je třeba navlhčit podkladní desku i komolý kužel, jenž je při 

zkoušce používán. Rozměry formy tvaru komolého kužele: 

• průměr dolní podstavy – (200 ± 2) mm, 

• průměr horní podstavy – (100 ± 2) mm, 

• výška kužele – (300 ± 2) mm. 

Forma se plní ve třech vrstvách, přičemž každá vrstva je hutněna 25 vpichy za 

pomoci propichovací tyče. První vrstva je hutněna přes celou výšku, avšak 

propichovací tyč nesmí narážet na podkladní desku. Další vrstvy jsou hutněny 

opět přes celou svou výšku tak, aby vpichy mírně zasahovaly do vrstvy 

předešlé. Při plnění poslední vrstvy se forma lehce přeplní. Po zhutnění 

poslední vrstvy se odstraní násypka a odstraní se přebytečný beton. Následuje 

zvednutí formy svislým pohybem směrem vzhůru. Forma musí být zvednuta 

během 2 až 5 sekund. Celá zkouška od plnění formy po její zvednutí nesmí 

trvat déle než 150 sekund. 

Vyhodnocení zkoušky 

Po zvednutí formy se změří sednutí kužele s přesností na 10 mm. Zkouška je 

platná pouze v případě, že kužel je neporušen a je symetrický. V opačném 

případě je zkouška neplatná a je třeba odebrat nový vzorek čerstvého betonu 

a celý postup opakovat. [21] 

Tabulka 8: Rozdělení betonu do 5 tříd 

Označení Hodnota sednutí [mm] 

S1 10 – 40 

S2 50 – 90 

S3 100 -150 

S4 160 - 210 

S5 ≥ 220 
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7.2.2 ČSN EN 12350 – 6 Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: 
Objemová hmotnost 

Zkouška je založena na naplnění nádoby o známé hmotnosti a objemu 

čerstvým betonem.  

Postup zkoušení 

Pro zkoušku se používá nádoba o objemu větším jak 5 litrů. Nádoba je zvážena 

a zaznamená se hodnota prázdné nádoby m1. Nádoba je plněna ve dvou nebo 

více vrstvách tak, aby bylo dosaženo úplného zhutnění. Zhutňování může být 

prováděno ponorným vibrátorem, na vibračním stole nebo ručně pomocí 

propichovací tyče. Po zhutnění poslední vrstvy je tato zarovnána do roviny 

zednickou lžící. Následně je naplněná nádoba zvážena a tato hodnota je 

zaznamenána jako m2. 

Výpočet objemové hmotnosti 

Ze zjištěných hmotností se vypočte objemová hmotnost podle vztahu: 

� =
�� −��
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D – objemová hmotnost čerstvého betonu [kg · m-3] 

m1 – hmotnost prázdné nádoby [kg] 

m2 – hmotnost naplněné nádoby [kg] 

V – objem nádoby [m3] 

Vypočtená objemová hmotnost čerstvého betonu se zaokrouhluje na 

nejbližších 10 [kg · m-3]. [22] 
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7.2.3 ČSN EN 12350 Zkoušení čerstvého betonu – Část 7: Obsah 
vzduchu – Tlakové metody 

Pro měření obsahu vzduchu v čerstvém betonu jsou používány 2 metody. Je to 

metoda vodního sloupce a metoda tlakoměrná, která byla použita v této 

diplomové práci.  

Postup zkoušení 

Nádoba tlakoměrného přístroje je plněna čerstvým betonem v jedné nebo více 

vrstvách tak, aby bylo dosaženo úplného zhutnění. Beton v nádobě může být 

hutněn pomocí ponorného vibrátoru, na vibračním stole nebo propichovací 

tyčí. Je třeba omezit dlouhé vibrování, které by mohlo způsobit ztrátu 

provzdušnění. Poté se povrch betonu řádně zarovná. Víko musí být k nádobě 

neprodyšně připevněno, proto je třeba očistit přírubu nádoby i samotné víko. 

Víko je k nádobě připevněno pomocí svorek. Následně se uzavře hlavní ventil 

přívodu vzduchu a do ventilu A nebo B je střičkou vstřikována voda do doby, 

než z druhého ventilu voda vytéká. Gumovou paličkou se poklepe na stěny 

nádoby, aby se odstranily vzduchové bubliny. Ventil na vypouštění vzduchu se 

uzavře a poté se do vzduchové komory pumpuje vzduch do doby, než 

tlakoměr ukazuje počáteční hodnotu. Ručičku tlakoměru je třeba nastavit 

upuštěním vzduchu přesně na nulu. Následně se uzavřou ventily A a B. 

Stiskem tlačítka se otevře hlavní ventil vzduchu a za lehkého poklepání na 

budík tlakoměru se odečte hodnota obsahu vzduchu v čerstvém betonu. 

Odečtená hodnota udává procenta vzduchu v betonu. Výsledná hodnota se 

zaokrouhlí na nejbližších 0,1 %. [23] 
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Obrázek 16: Tlakoměrná nádoba 

  

7.2.4 Stanovení smrštění betonu 

Pro stanovení smrštění betonu bylo použito měřících žlabů z nerezové oceli 

délky 1000 mm. Pro minimalizaci tření o stěny žlabu se pod vzorek umístí 

neoprenová folie. Na jedné straně žlabu je pohyblivé čelo, které je napojeno 

na velmi přesné měřící čidlo snímající posunutí pohyblivého čela, na straně 

druhé je čelo pevné. Měřící čidlo je napojeno na počítač, který zaznamenává 

data z průběhu zkoušky. 

Postup zkoušky 

Měřící žlab je plněn čerstvým betonem ve 2 vrstvách. Doba a způsob hutnění 

závisí na konzistenci betonu. V této diplomové práci bylo pro hutnění použito 

vibračního stolku. Druhou vrstvu betonu je třeba zvolit tak, aby se přebytečný 

beton nemusel odstraňovat. Naplněný měřící žlab se umístí na vodorovnou 

podložku, osadí se měřící čidlo a začnou se zaznamenávat hodnoty smrštění. 
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Měřící žlab musím být během průběhu zkoušky umístěn v prostředí se stabilní 

vlhkostí, teplotou, a místo uložení nesmí podléhat vibracím nebo otřesům. [30] 

 

 

Obrázek 17: Měřící žlab pro stanovení smrštění betonu [29] 

 

7.2.5 Měření průběhu hydratačních teplot v betonu 

Toto měření probíhalo pomocí termočlánkového drátu typu K – nikl, chrom, 

nikl. Vzorek betonu je během měření uložen v termoizolačním boxu 

s automatickým odečítáním a záznamem teplot měřící ústřednou Testo. 

Uložení v termoizolačním boxu je z důvodu simulace masivní konstrukce, kde 

izolační stěny boxu nahrazují okolní masu betonu.  

7.2.6 ČSN EN 12390 – 3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: 
Pevnost v tlaku zkušebních těles 

Podstatou zkoušky je zatěžování zkušebních těles ve zkušebním lisu, a to až do 

jejich porušení. Zkušební těleso je zatěžováno kolmo na směr hutnění. 
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Zaznamená se maximální zatížení a vypočte se hodnota pevnosti betonu 

v tlaku podle vztahu: 

�� =
 

��
 

fc – pevnost betonu v tlaku [N · mm-2] 

F – maximální zatížení při porušení [N] 

Ac – průřezová plocha zkušebního tělesa [mm2] [25] 

 

 

Obrázek 18: Zkušební těleso po zkoušce pevnosti v tlaku 

 

7.2.7 ČSN EN 12390 – 5 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: 
Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles 

Pro zkoušku jsou používána hranolová zkušební tělesa, která jsou vystavena 

ohybovému momentu od zatížení. Pevnost v tahu ohybem se vypočte 
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z největšího dosaženého zatížení. Tělesa se do lisu umístí centricky a 

zatěžování probíhá kolmo na směr ukládání betonu.  

Výpočet pevnosti v tahu ohybem 

Pevnost v tahu ohybem se vypočte ze vztahu: 

��! =
 ∙ 
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fcf – pevnost v tahu ohybem [N · mm-2] 

F – maximální dosažené zatížení [N] 

l – vzdálenost podpěrných válečků [mm] 

d1 a d2 – rozměry příčného řezu tělesa [mm] 

Vypočtená hodnota pevnosti v tahu za ohybu se zaokrouhlí na nejbližších 0,1 

N · mm-2. [28] 

 

Obrázek 19: Uspořádání zatěžování zkušebního tělesa 
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7.2.8 ČSN 73 1322 Stanovení mrazuvzdornosti betonu 

Pro zkoušku mrazuvzdornosti jsou zkušebními tělesy vodou nasycené trámce, 

které jsou vystaveny střídavému zmrazování a rozmrazování. Pro zkoušku byly 

připraveny 2 sady zkušebních těles. Jedna sada je zmrazovaná a druhá 

nezmrazovaná slouží jako porovnávací.  Zmrazování probíhá ve zmrazovacích 

cyklech, přičemž jeden cyklus je složen ze 4 hodin zmrazování a 2 hodin 

rozmrazování. Jakmile bylo dosaženo požadovaného počtu zmrazovacích 

cyklů, tak je zkouška ukončena.  

Vyhodnocení zkoušky 

Výsledkem jsou úbytky hmotnosti zmrazovaných těles vyjádřených 

v procentech, pevnost v tahu za ohybu a součinitel mrazuvzdornosti. Poměr 

aritmetického průměru pevnosti zmrazovaných těles a aritmetického průměru 

nezmrazovaných trámců se nazývá součinitelem mrazuvzdornosti.  

Jestliže je součinitel mrazuvzdornosti alespoň 75 %, můžeme beton označit za 

mrazuvzdorný. [27] 

7.2.9 ČSN 73 1326 Stanovení odolnosti povrchu cementového 
betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 
látek 

Zkouška se zakládá na cyklickém ochlazování zkušebních těles na zápornou 

teplotu a výdrž na ní, poté jsou tělesa zahřátá na kladnou teplotu a opět 

následuje výdrž na této teplotě.  

Účelem zkoušky je potom posouzení odolnosti povrchů betonu v zimním 

období, kdy jsou tyto betony vystaveny mrazu a působení chemických 

rozmrazovacích látek.  

Pro zkoušku byly použity zkušební tělesa tvaru krychle o délce hrany 150 mm.  
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Postup zkoušky 

Při zkoušení metodou automatického cyklování je používáno zařízení, jež 

umožňuje zmrazování a rozmrazování z teploty + 20 °C na teplotu – 20 °C. 

Chemická látka, používaná při této zkoušce, je 3% roztok NaCl. 

Připravený zkušební vzorek se umístí do misky s roztokem chemické 

rozmrazovací látky tak, aby byl vzorek ponořen na výšku (5 ± 1) mm. Ve 

zkušebním zařízení jsou tělesa podrobena cyklickému zmrazování a 

rozmrzání. Po každém 25. cyklu se tělesa s miskou vyjmou ze zkušebního 

zařízení a zkoumá se odpad uvolněných částic z povrchu betonu. Tento odpad 

je vysušen do konstantní hmotnosti a zvážen s přesností na 0,1 g. 

 

 

Obrázek 20: Povrch zkušebního vzorku po zkoušce CHRL 
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Vyhodnocení zkoušky 

Výsledkem zkoušky je hmotnost odpadu na jednotku plochy: 

#$ =
∑	�
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∑ m – součet odpadu během všech cyklů [g] 

A – plocha zkoušeného povrchu [m2] 

Zkouška je ukončena po dosažení předepsaného počtu cyklů nebo až je 

dosaženo maximálního povoleného množství odpadu. [26] 

 

7.3 VSTUPNÍ SUROVINY 

7.3.1 Cement 

Pro všechny připravované receptury byl použit cement CEM I 42,5 R, 

z cementárny Mokrá.  

Tabulka 9: Vybrané vlastnosti cementu CEM I 42,5 R, Mokrá 

Charakteristika Jednotka Hodnota 

Pevnost v tlaku po 7 
dnech 

N · mm-2 53 

Pevnost v tlaku po 28 
dnech 

N · mm-2 60 

Měrný povrch (Blaine) m2 
· kg-1 414 

Měrná hmotnost kg · m-3 3100 

 

7.3.2 Kamenivo 

Pro výrobu betonu bylo použito drobné těžené kamenivo frakce 0/4 mm 

z lokality Náklo, hrubé drcené kamenivo frakcí 4/8 mm, 8/16 mm a 11/22 

z lokality Olbramovice. 
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Tabulka 10: Sítový rozbor kameniva; frakce 4/8 mm - Olbramovice 

 

 

 

Graf 1: Křivka zrnitosti frakce 4/8 mm - Olbramovice 
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Tabulka 11: Sítový rozbor kameniva; frakce 8/16 mm - Olbramovice 

 

 

 

Graf 2: Křivka zrnitosti kameniva frakce 8/16 mm – Olbramovice 
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Tabulka 12: Sítový rozbor kameniva; frakce 11/22 mm - Olbramovice 

 

 

 

Graf 3: Křivka zrnitosti kameniva frakce 11/22 mm – Olbramovice 
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7.3.3 Voda 

Pro výrobu betonu byla použita pitná voda z vodovodního řádu města Brna, 

splňující NORMU ČSN EN 1008.  

7.3.4 Příměsi 

Jako příměsi byly zvoleny elektrárenský popílek a granulovaná vysokopecní 

struska velmi jemně mletá.  

• popílek z vysokoteplotního spalování – lokalita Chvaletice 

• struska – výrobce Kotouč Štramberk, spol. s.r.o. 

7.3.5 Přísady 

V diplomové práci bylo použito přísady plastifikační a přísady provzdušňovací. 

Obě přísady pochází od výrobce MC – Bauchemie. 

• Plastifikační přísada Muraplast FK 19  

• Provzdušňovací přísada Centrament Air 202 Concentrate 

7.4 VYROBENÁ ZKUŠEBNÍ TĚLESA 

Zkušební tělesa tvaru krychle o délce hrany 150 mm byly použity pro 

stanovení vývinu hydratačního tepla, stanovení pevnosti v tlaku po 7 a 28 

dnech, odolnost proti CHRL. 

Dále byly pro stanovení mrazuvzdornosti betonu vyrobeny trámce o 

rozměrech 100 · 100 · 400 mm. 

Pro stanovení smrštění betonu byly připraveny měřící žlaby délky 1000 mm. 

7.5 ULOŽENÍ ZKUŠEBNÍCH TĚLES 

V této diplomové práci byly zkušební tělesa pro stanovení smrštění betonu a 

pro stanovení vývinu hydratačního tepla uložena v prostředí laboratoře. 

Všechna další zkušební tělesa byla uložena ve vodním uložení. 
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7.6 SLOŽENÍ BETONU 

Pro výrobu betonu byly použity následující receptury: 

• REF – referenční receptura, bez příměsí 

• 30S – receptura s 30% náhradou cementu struskou 

• 40S – receptura s 40% náhradou cementu struskou 

• 20P – receptura s 20% náhradou cementu popílkem 

• 30P – receptura s 30% náhradou cementu popílkem 

• S+P – receptura s 20% náhradou struskou a s 10% náhradou cementu 

popílkem 

Tabulka 13: Složení betonu na 1 m3 

Receptura [kg · m-3] REF 30S 40S 20P 30P S+P 

CEM I 42,5 R Mokrá 380 266 228 304 266 266 

Popílek - - - 76 114 38 

Struska - 114 152 - - 76 

Voda 160 165 165 160 160 160 

Plastifikační přísada 
Muraplast FK 19 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Provzdušňovací 
přísada Centrament 
Air 202 Concentrate 

0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 0,152 

0 – 4 DTK Náklo 574 574 574 574 574 574 

4 – 8 HDK 
Olbramovice 

302 302 302 302 302 302 

8 – 16 HDK 
Olbramovice 

511 511 511 511 511 511 

11 – 22 HDK 
Olbramovice 

383 383 383 383 383 383 
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8  VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

8.1 ZKOUŠKY NA ČERSTVÉM BETONU 

Tabulka 14: Výsledky zkoušek na čerstvém betonu 

Receptura 

Naměřené hodnoty sledovaných charakteristik 

Sednutí kužele 
Obsah vzduchu 

v čerstvém 
betonu 

Objemová 
hmotnost 

čerstvého betonu 

Jednotka [mm] [%] [kg · m-3] 

REF 100 4,7 2280 

30S 100 5,0 2290 

40S 100 4,8 2280 

20P 110 5,2 2270 

30P 110 4,8 2280 

S+P 100 5,0 2280 

Obsah vzduchu v čerstvém betonu se pohyboval v požadovaných mezích mezi 

hodnotami 4,7 %, u betonu referenčního, až 5,2 % u betonu s 20% náhradou 

cementu popílkem.  Konzistence betonu všech receptur, měřená sednutím 

kužele, odpovídá požadované třídě S3. 

8.2 MĚŘENÍ PRŮBĚHU HYDRATAČNÍCH TEPLOT V BETONU 

Pro každou recepturu byly připraveny 2 zkušební tělesa tvaru krychle o délce 

hrany 150 mm. Výsledné teploty každé receptury jsou jejich aritmetickým 

průměrem. 

Měření probíhalo po dobu 72 hodin. 

Výstupem měření jsou potom křivky znázorňující průběh teplot během 

hydratačního procesu. 
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Graf 4: Průběh hydratačních teplot jednotlivých receptur

Průběh hydratačních teplot - porovnání 
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Graf 4: Porovnání času dosažení nejvyšší teploty 

 

 

Graf 5: Porovnání nejvyšších dosažených teplot 
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receptur byla maximální naměřená teplota pod 30 °C. Nejnižší maximální 

teplota byla zaznamenána u receptury 30P, 30% náhrada cementu popílkem, 

což představuje přibližně 82 % teploty dosažené u receptury REF. 

Dále bylo prokázáno, že s použitím příměsí dochází k posunu doby, kdy je 

maximální teploty dosaženo. Bylo tomu tak u všech receptur s příměsemi. 

Nejdelší doba, za kterou bylo dosaženo maximální teploty, byla zaznamenána 

u receptury 30P, 30% náhrada cementu. U této receptury bylo maximální 

teploty dosaženo o 5,2 hodiny později, než u receptury REF. 

U receptury 30P bylo dosaženo jak nejnižší maximální teploty, tak nejdelší 

doby, za kterou bylo maximální teploty dosaženo. 

8.3 SMRŠTĚNÍ BETONU 

Na jednotlivých recepturách bylo pomocí žlabů měřeno smrštění betonu 

během prvních 7 dní od zamíchání. Od každé receptury byly připraveny 2 žlaby 

pro měření smrštění. Porovnání smrštění jednotlivých receptur je zobrazeno 

v grafu 7. 
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Graf 6: Smrštění betonu po 12, 24, 48 hodinách 

 

Z výsledků měření vyplývá, že podobně jako průběh hydratačních teplot, tak i 

smrštění betonu, je použitím příměsí ovlivněno. Během prvních 12 hodin od 

spuštění měření vykazovala největší smrštění podle očekávání receptura REF, 

kdy hodnota smrštění po 12 hodinách byla 267,3 µm·m-1. Další receptury 

vykazovaly smrštění po 12 hodinách výrazně menší. Zejména receptura S+P 

dosáhla smrštění 31.4 µm·m-1, pouze zhruba 12 % smrštění receptury REF. 

Během 7 dní měření vykazovaly téměř všechny receptury s použitím příměsí 

menší smrštění, než receptura bez nich. Pouze u receptury 30P bylo smrštění 

větší, a to již po 24 hodinách, kdy bylo naměřeno smrštění 369 µm·m-1. 
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Graf 7: Porovnání jednotlivých receptur z hlediska smrštění 
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8.4 MECHANICKÉ VLASTNOSTI 

Tabulka 15: Pevnostní charakteristiky 

Receptura Naměřené hodnoty sledovaných charakteristik 

Pevnost betonu 
v tlaku po 7 

dnech 

Pevnost betonu 
v tlaku po 28 

dnech 

Pevnost betonu 
v tlaku po 50 

dnech 

Jednotka [N · mm-2] [N · mm-2] [N · mm-2] 

REF 40,7 46,2 47,3 

30S 27,7 48,0 48,1 

40S 24,4 48,7 49,1 

20P 18,2 34,2 50,2 

30P 29,3 45,5 55,1 

S+P 35,8 42,5 44,7 

 

 

Graf 8: Porovnání pevností v tlaku 

Z výsledků 7 denních pevností v tlaku jednotlivých receptur dosáhla podle 

očekávání nejvyšší hodnoty pevnosti v tlaku receptura REF, a to 40,7 N · mm-2. 
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Je tomu tak z důvodu pomalé hydratace strusky, kdy k pevnosti přispívá pouze 

hydratace portlandského cementu.  

Nejnižší 28 denní pevnosti 34,2 N · mm-2 dosáhla receptura 20P. Všechny 

ostatní receptury dosahovali srovnatelných pevností nad 40 N · mm-2, přičemž 

betony s obsahem strusky dosahovali vyšších pevností, než betony s popílkem, 

protože reakční rychlost pucolánové reakce je nižší, než reakční rychlost 

reakce při použití strusky.  

Z hlediska 50 denních pevností u receptur REF, 30S, 40S a S+P nedošlo 

k výraznějšímu nárůstu pevností oproti 28 denním pevnostem. Nejvyšších 50 

denních pevností dosahovali betony s popílkem. Receptura 20P s pevností 50,2 

N · mm-2 a receptura 30P s pevností 55,1 N · mm-2. Betony s popílkem 

vykazovali také největší nárůst těchto pevností, což je způsobeno pomalejší 

pucolánovou reakcí podílející se zejména na dlouhodobých pevnostech.  

Tabulka 16: Pevnost betonu v tahu za ohybu 

Receptura 

Naměřené hodnoty sledovaných 
charakteristik 

Pevnost v tahu za 
ohybu po 28 

dnech 

Pevnost v tahu za 
ohybu po 50 

dnech 

Jednotka [N · mm-2] [N · mm-2] 

REF 5,9 6,2 

30S 5,4 6,6 

40S 4,8 5,5 

20P 5,2 5,5 

30P 5,3 5,4 

S+P 4,7 5,9 
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Graf 9: Porovnání pevností v tahu za ohybu 

 

8.5 STANOVENÍ MRAZUVZDORNOSTI BETONU 

Tabulka 17: Vyhodnocení zkoušky mrazuvzdornosti 

Receptura 
Naměřené hodnoty sledovaných charakteristik 

Počet cyklů Δm fcf,ref fcf,f SM 

Jednotka - [%] [N · mm-2] [N · mm-2] [%] 

REF 

75 

1,4 5,9 5,0 84,8 

30S 1,3 5,4 5,3 98,6 

40S 1,2 4,8 5,1 106,3 

20P 0,9 5,2 4,4 84,3 

30P 1,5 5,3 4,8 91,4 

S+P 1,2 4,7 4,6 96,8 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

REF 30S 40S 20P 30P S+P

P
ev

n
os

t v
 t

ah
u

 z
a 

o
h

yb
u

 [N
·
m

m
-2

]

Receptura

Pevnost v tahu za ohybu

Pevnost v tahu za ohybu 28 denní Pevnost v tahu za ohybu 50 denní



 

 

72 

 

 

Graf 10: Porovnání součinitele mrazuvzdornosti jednotlivých receptur 

 

Všechny receptury dosahují součinitele mrazuvzdornosti nad 84 %, receptura 

40S přes 100 %. Největší úbytek hmotnosti vykazuje receptura 30P, a to 1,5 % 

z původní hmotnosti. 

8.6 ODOLNOST BETONU PROTI PŮSOBENÍ CHRL 

Tabulka 18: Odolnost vůči CHRL 
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Graf 11: Porovnání receptur z hlediska odolnosti proti působení CHRL 

Z výsledků zkoušky odolnosti proti působení CHRL vykazovala nejmenší odpad 

receptura REF, odpad po 100 cyklech 158,2 g · m-2, a receptura S+P s odpadem 

589,3 158,2 g · m-2. Hodnoty odpadu menší jak 1000 g · m-2 dosáhla ještě 

receptura 20P. U betonů, kde byly použity příměsi, se očekávala vyšší odolnost 

vůči působení CHRL, kvůli takzvanému pore – blocking efektu, jenž ovlivňuje 

pórovou strukturu betonu. Tento efekt se vyskytuje jak u směsí s pucolány, tak 

i s latentně hydraulickými látkami a projevuje se hlavně v oblasti kapilárních 

pórů tím, že se určité podíly pórů stanou nepropustnými. Avšak ve stáří 

betonu 28 dní nepokročila pucolánová reakce dostatečně daleko. 
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9  ZÁVĚR 
V poslední době Ředitelství silnic a dálnic sleduje stav CB vozovek na dálnicích, 

snaží se analyzovat současný stav a hledat nová řešení, jak dosáhnout vyšší 

životnosti CB krytů. 

Faktorem, jenž může CB kryty negativně ovlivnit a zkrátit jejich životnost je 

tvorba trhlin na povrchu CB krytu. Trhliny na povrchu jsou obecně zdrojem 

dalších vad a poruch, neboť dochází ke zvětšení plochy, jež je vystavena 

agresivním vlivům prostředí. Takové trhliny vznikají nejspíše už v mladém 

betonu, a to jako mikrotrhliny ve stádiu hydratace. Takto vzniklé mikrotrhliny 

se následně vlivem působení chemických rozmrazovacích látek, působením 

atmosférických vlivů a dopravním zatížením dále prohlubují, rozvíjí a rozšiřují.  

V současnosti se v České republice provádí CB kryty z betonů s portlandským 

cementem bez příměsí. Tento beton je málo duktilní, křehký a je náchylnější 

na vznik mikrotrhlin. Tuto křehkost způsobuje rychlý nárůst pevnosti betonu, 

velká dávka portlandského cementu, velká jemnost mletí cementu a zejména 

alitický slínek. 

V experimentální části práce bylo úkolem navrhnout recepturu betonu pro 

spodní vrstvu CB krytu s eliminací vzniku mikrotrhlin, čímž by došlo ke zvýšení 

životnosti. Návrh receptury byl zaměřen především na zpomalení procesu 

hydratace betonu, omezení vývinu hydratačního tepla a omezení smrštění 

betonu.  Za tímto účelem byla část cementu nahrazena jemně mletou 

vysokopecní struskou a popílkem z vysokoteplotního spalování.  

Na základě parametrů použitého kameniva frakce 0/4 Náklo, 4/8, 8/16 a 11/22 

Olbramovice bylo navrženo 6 receptur pro výrobu zkušebních těles. První byla 

receptura referenční, kde byl jako pojivo použit portlandský cement CEM I 42,5 

R. V dalších recepturách byla část cementu nahrazena příměsí a to popílkem 

v množství 20 % a 30 % z hmotnosti cementu a jemně mletou vysokopecní 
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struskou v množství 30 % a 40 %. Pro všechny receptury byla použita 

provzdušňovací přísada Muraplast FK 19 a provzdušňovací přísada 

Centrament Air 202 Concentrate. Vyrobený beton byl konzistence S3 a 

provzdušněn na 5 %. Na vyrobených betonech byly provedeny zkoušky 

v čerstvém i ztvrdlém stavu. 

Z měření průběhu teplot během procesu hydratace je zřejmé, že použití 

příměsí tento proces ovlivňuje. Použití příměsí snížilo maximální teplotu, jaké 

bylo během hydratace dosaženo, a také prodloužilo čas, v jakém byla 

maximální teplota naměřena. Nejnižší maximální teplota a také nejdelší čas 

dosažení této teploty vykazovala receptura 30P s 30% náhradou cementu 

popílkem. Tato receptura dosáhla maximální teploty 26,5 °C, což odpovídá 82 

% teploty naměřené u receptury REF, kde nebylo použito žádné příměsi. U 

receptury 30P také došlo k výraznému posunutí doby, ve které dosáhla 

maximální teploty, a to o 5,2 hodiny později, než tomu bylo u receptury 

referenční.  

Použití příměsí ovlivňuje podobně jako průběh hydratační teplot i smrštění 

betonu. Smrštění bylo měřeno po dobu 7 dní pomocí smršťovacích žlabů.  

Během prvních 12 hodin od spuštění měření bylo největší smrštění podle 

očekávání naměřeno u receptury REF, kdy hodnota smrštění po 12 hodinách 

byla 267,3 µm·m-1. Další receptury vykazovaly smrštění po 12 hodinách 

výrazně menší. Zejména receptura S+P dosáhla smrštění po 12 hodinách 

pouze 31.4 µm·m-1, což představuje zhruba 12 % smrštění receptury REF. 

Během 7 dní měření vykazovaly téměř všechny receptury s použitím příměsí 

menší smrštění, než receptura bez nich. Pouze u receptury 30P bylo smrštění 

větší, a to již po 24 hodinách, kdy bylo naměřeno smrštění 369 µm·m-1.  

Z výsledků 7 denních pevností v tlaku jednotlivých receptur dosáhla podle 

očekávání nejvyšší hodnoty pevnosti v tlaku receptura REF, a to 40,7 N·mm-2.  
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Nejnižší 28 denní pevnosti 34,2 N · mm-2 dosáhla receptura 20P. Z hlediska 50 

denních pevností u receptur REF, 30S, 40S a S+P nedošlo k výraznějšímu 

nárůstu pevností oproti 28 denním pevnostem. Nejvyšších 50 denních 

pevností dosahovali betony s popílkem, kdy receptura 20P měla pevnost 50,2 

N · mm-2 a receptura 30P  pevnost 55,1 N · mm-2. Betony s popílkem vykazovali 

také největší nárůst těchto pevností, což je způsobeno pomalejší pucolánovou 

reakcí podílející se zejména na dlouhodobých pevnostech.  

Z hlediska mrazuvzdornosti betonu dosahovali všechny receptury součinitele 

mrazuvzdornosti nad 84 %. U receptury 40S byl součinitel mrazuvzdornosti 

106,3 %. 

Z dosažených výsledků je zřejmé, že použití příměsí přispívá ke zpomalení 

procesu hydratace, pozvolnějšímu nárůstu teplot během hydratace a také 

k pomalejšímu nárůstu pevností. Toto všechno jsou parametry, pomocí nichž 

lze omezit vznik mikrotrhlin, respektive prodloužit životnost CB krytů vozovek, 

zvýšit kvalitu a tím napravit to, s jakou nedůvěrou je na tyto konstrukce v naší 

republice z pohledu uživatelů pohlíženo.  
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11.3 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CB – cementobetonový  

AB – asfaltobeton 

ČSN – česká státní norma 

ASR – alkalicko křemičitá reakce 

mm – milimetr 

EN – evropská norma 

TKP – technické kvalitativní podmínky 

CO2 – oxid uhličitý 

SiO2 – oxid křemičitý 

Ca(OH)2 – hydroxid vápenatý (portlandit) 

Al2O3 – oxid hlinitý 

Fe2O3 – oxid železitý 

SO3 – oxid sírový 

C3S – alit 

C2S – belit 

C3A – trikalcium aluminát 

C4AF – tetrakalcium aluminát ferit 

H2O – voda 

CaSO4 – síran vápenatý 

C6ASH32 – ettringit 

CH – portlandit 

µm – mikrometr 

CaO – oxid vápenatý 

NaCl – chlorid sodný 

DTK – drobné těžené kamenivo 

HDK – hrubé drcené kamenivo 

 


