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ABSTRAKT  

Diplomová práce shrnuje informace o recyklovaném kamenivu, čedičových 

vláknech, o jejich vzájemném spolupůsobení v kompozitním materiálu jako je beton. 

Soustředí se na možné nedostatky a vlastnosti betonu vlivem využití recyklovaného 

kameniva a na možnosti jejich následné eliminace využitím čedičových vláken. 

Charakterizuje jednotlivé suroviny a jejich spolupůsobení v betonu.  

Obsahuje ověření vlastností jednotlivých dílčích složek a samotného výsledného 

betonu. Je provedeno posouzení vlivu využití recyklovaného kameniva na vlastnosti 

betonu (na pevnost v tlaku, statický modul pružnosti, pevnosti v tahu za ohybu – mez 

úměrnosti, zbytková pevnost) a další. Diplomová práce řeší otázku, zda je možné 

dosáhnout stejných, či podobných mechanických vlastností betonu s přírodním a s 

recyklovaným kamenivem s použitím čedičových výztužných vláken. Práce uvádí 

možnost vyrovnání hodnot těchto parametrů betonu pomocí využití čedičových vláken 

jako rozptýlené výztuže v betonu.  

Recyklované kamenivo pochází z betonářské společnosti JARO AS ze severu 

Norska, kde tato práce vznikla za podpory The Arctic university of Norway – Campus 

v Narviku v rámci programu Erasmus+. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Beton, recyklované kamenivo, čedičová vlákna, udržitelnost, recyklace, pevnost 

v tahu za ohybu – mez úměrnosti, zbytková pevnost 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT  

The thesis summarises information about recycled aggregates and basalt fibres, 

their interaction in composite material such as concrete. It focuses on the potential 

deficiencies and properties of concrete due to the use of recycled aggregates and on 

the possibilities of their subsequent elimination of their negative impact by the use of 

basalt fibres. It characterizes individual raw materials and their interaction in concrete. 

It includes verification of the properties of the individual sub-components and 

the resulting concrete itself. An assessment is made of the impact of the use of recycled 

aggregates on the properties of concrete (compresive strength, static modulus of 

elasticity, residual flexure tensile strength and others). The thesis discusses the 

question of whether the same or similar mechanical properties of concrete can be 

achieved with natural and recycled aggregates using basalt reinforcing fibres. The work 

provides for the possibility of settlement the values of these concrete parameters by 

using basalt fibres as a dispersed reinforcement in concrete. 

The recycled aggregates come from concrete company JARO AS in the north of 

Norway, where this work was conducted with the financial support from Erasmus+ at 

The Arctic University of Norway - campus Narvik. 

 

KEYWORDS  

Concrete, recycled aggregates, basalt fibres, sustainability, recycling, residual 

flexure tensile strength   
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ÚVOD 

Beton je jeden z nejpoužívanějších materiálů současného stavebnictví. Nachází 

se prakticky na každém rohu dnešní civilizace. Jedná se o materiál, který pomocí pojiva, 

vody a plniva změní svůj stav z měkké, tvárné kaše na pevný a odolný celek. Plnivo jako 

kamenivo zaujímá většinu objemu betonu.  

Od začátku 20. století, kdy začal být beton masivně využíván, bylo nutné vytěžit 

ohromné množství skalních masivů, které už nelze nahradit. Toto enormní množství 

kamene a písku můžeme dnes vidět ve stále stojících a funkčních budovách, v 

podsypech silnic, anebo se s ním rovná krajina. Snaha člověka si vše ulehčit, narovnat 

a vyčistit nemusí z dlouhodobého měřítka končit dobře. Viz rovnání řek v 17. a 18. 

století dnes způsobuje povodně a změnu biotopu. Pokud náš pohled odvedeme pouze 

od enviromentální stránky těžení kameniva k ekonomickým, a hlavně ke zdrojovým 

dopadům, mohli bychom vidět, že zbourání staré, nefunkční budovy, znovuvyužití 

stavebního materiálu z ní může být levnější varianta než těžba, úprava a doprava 

přírodního kameniva z lomu. V neposlední řadě těžení kvalitních masivů může způsobit 

v budoucnu nedostatek vhodného kameniva do betonu v dané lokalitě. Což může vést 

k prodloužení dopravy kameniva, či betonu, tudíž ke zvýšení ceny betonu a zvýšením 

emisí CO2. Nebo k používání nevhodného kameniva do betonu, které může způsobovat 

nezvratné problémy u betonových konstrukcích.  

Využití recyklovaného kameniva s sebou přináší také některé nepříjemnosti a 

limitující faktory. Pouze selekce a úprava kameniva po bourání objektu může přinést 

finanční a nákladovou nerovnováhu. Samotné recyklované kamenivo nemá stejné 

vlastnosti jako kamenivo přírodní, což může vytvářet komplikace při výrobě, dopravě a 

ukládání čerstvého betonu. Cesta k naprostému osvobození od těžby kameniva k 

využití recyklovaného kameniva do betonu je dlouhá a pro některé betony pro speciální 

stavby i nemožná. Beton s recyklovaným kamenivem je nový typ betonu, a tak se 

k němu musí i přistupovat. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem diplomové práce je ověřit možnost výroby betonu z recyklovaného 

kameniva zesíleného čedičovými vlákny, aby dosáhl kvalit, vlastností a možností použití 

jako beton s přírodním, těženým kamenivem.  

Kamenivo v betonu má velice důležitou roli, která dokáže velmi ovlivnit tento 

materiál jak při jeho přípravě, tak po desetiletích užívání v nejrůznějších podmínkách. 

Kamenivo v betonu objemově zaujímá největší část celého tohoto celku, a díky němu 

můžeme vytvářet mrakodrapy sahající k oblakům, ohromné přehrady i dlažbu před 

našimi dveřmi. Ovšem, zdroje přírodního kameniva se postupně vyčerpávají a těžba 

přírodního kameniva už nemusí být ekonomicky, a hlavně ekologicky přijatelná. 

Cílem teoretické části diplomové práce je sumarizace informací o recyklovaném 

kamenivu, čedičových vláknech a o jejich vzájemném spolupůsobení v betonu. Uvádí 

nedostatky a příčiny vzniku degradace betonu vlivem využití recyklovaného kameniva 

a na možnosti jejich následné eliminace využitím čedičových vláken. Charakterizuje 

jednotlivé suroviny a jejich spolupůsobení v betonu.  

Praktická část má za cíl objasnit, zda je možné dosáhnout stejných, či podobných 

mechanických vlastností betonu s přírodním a s recyklovaným kamenivem s použitím 

čedičových výztužných vláken. Obsahuje ověření vlastností jednotlivých dílčích složek, 

i pak samotného výsledného betonu. Závěrem je posouzení vlivu využití recyklovaného 

kameniva na vlastnosti betonu, jako je pevnost v tlaku, statický modul pružnosti, 

pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) a další. Zároveň práce 

hledá možnost vyrovnání hodnot těchto parametrů betonu pomocí využití čedičových 

vláken jako rozptýlené výztuže v betonu.  
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TEORETICKÁ ČÁST 

BETON 

Beton jako kompozitní materiál, který je složen z několik dílčích materiálů o 

různých vlastnostech, se skládá z pojiva, plniva, vody a přísady, příměsi upravující 

speciální vlastnosti betonu. Pojivová složka cement vytváří matrici mezi plnivem 

a spojuje jednotlivé komponenty v celek.  

Plnivo zaplňuje až 80 % objemu betonu a vytváří nosnou kostru betonu. Jako 

plnivo se využívá kamenivo s rozdílnou velikostí zrn. [1] 

 

Dnes už jsou nedílnou součástí i chemické přísady v kapalném nebo sypkém 

stavu. Dávkování těchto přísad je velice malé vůči dávkování příměsí, ale i tak mohou 

velice pozměnit vlastnosti čerstvého i ztvrdlého betonu. Mohou to být například 

přísady ovlivňující zpracovatelnost, dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu, anebo se jejich vliv 

projeví až na ztvrdlém betonu jako zvýšená odolnost proti agresivním látkám, 

nepropustnost a životnost betonu. [2] 

 

1 SLOŽKY BETONU 

1.1 Cement 

Cement je jemně mletá anorganická látka, která po smíchání s vodou vytváří kaši, 

která tuhne a tvrdne v důsledku hydratace. Tato kaše si po ztvrdnutí zachová pevnost 

a stálost i pod vodou. [1] 

Cement se skládá ze slínku, regulátoru tuhnutí (mletý sádrovec) a z dalších složek 

schopných částečně nahrazovat cement. Může to být např. elektrárenský popílek, či 

vysokopecní struska.  

Slínek se vyrábí suchým anebo mokrým způsobem. V České republice se používá 

už pouze suchý způsob. Tento způsob výroby je ekonomičtější, ale méně homogenizuje 

směs cementu. Ovšem homogenita cementu vyrobeného suchým způsobem je 

dostačující pro výrobu kvalitních betonů. Cement se vyrábí s jemností mletí okolo 350 

m2/kg. [3] 
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1.2 Kamenivo  

Kamenivo je přírodní nebo umělá anorganická látka, která vytváří pevnou kostru 

každého betonu. Tvoří až 80 % celkového objemu betonu.  

Dle druhu kameniva a frakce lze ovlivňovat celou řadu vlastností betonu 

(objemovou hmotnost, pevnost, nasákavost atd.). Pro stavebnictví se využívá zrno 

kameniva o velikosti 0 až 63 mm. Stejně jako ostatní složky betonu, má i kamenivo své 

kvalitativní požadavky a zkoušky ověřující kvalitu kameniva. Tyto požadavky jsou 

popsány v ČSN EN 12620+A1-Kamenivo do betonu.  

 

Tabulka 1. Rozdělení kameniva dle původu a objemové hmotnosti [1] 

Dělení kameniva podle původu (geneze) 

přírodní 
kamenivo anorganického původu, vystavené přírodním silám a 

mechanickému rozdružení 

umělé 
kamenivo anorganického původu, vystavené průmyslovému 

procesu, zahrnující tepelnou či jinou úpravu 

regenerované 
kamenivo vzniklé rozplavením čerstvého betonu nebo rozdrcením 

ztvrdlého betonu, který nebyl doposud použit v konstrukci 

recyklované 
kamenivo vzniklé úpravou anorganického materiálu dříve 

použitého v konstrukci (beton) 

Dělení kameniva podle objemové hmotnosti (v suchém stavu) 

pórovité objemová hmotnost ≤ 2 000 kg/m3 

hutné 2 000 kg/m3 < objemová hmotnost < 3 000 kg/m3 

těžké objemová hmotnost ≥ 3 000 kg/m3 

 

Kamenivo přírodní je získáváno z těžby hornin a následného drcení na 

požadovanou velikost zrna. Kamenivo má různé vlastnosti, které převzalo z těžené 

horniny, jako třeba tvrdost, štěpnost, objemová hmotnost, tepelná vodivost anebo 

mineralogické složení. Kamenivo dělíme dle genese na přírodní těžené, přírodní 

drcené. 

Přírodní těžené kamenivo bylo vytvořeno přirozeným rozpadem hornin. 

Tvarování zrn proběhlo pomocí pohyblivých médií jako je voda, vítr nebo zvětrávaní 

hornin. Je těženo nejčastěji z koryt řek (v některých státech zakázáno) nebo jezer a má 

hladší povrch a pravidelnější zrna. Toto kamenivo, nejčastěji ve frakci 0/4 až 0/8, je 

nejvíce vhodné pro dekorační zásypy, pohledové betony a samozhutnitelné betony.  

Přírodní drcené kamenivo je těženo v lomech pomocí těžké techniky a výbušnin. 

Lomové kameny jsou následně drceny na požadovanou frakci. Kamenivo má hrubší 
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a drsnější strukturu. Využívá se pro zásypy, jako nezpevněnou podkladní vrstvu a hutné 

betony. Kamenivo frakce 0/4 až 0/8 je nevhodné pro použití do betonu kvůli vysokému 

obsahu jemných částic.  

Umělé kamenivo je vytvářeno za účelem snížit ekologický dopad na těžbu hornin, 

využití druhotných surovin, vytvoření levnější varianty přírodního kameniva anebo 

vytvoření kameniva se speciálním vlastnostmi. Mezi vyráběná kameniva patří keramzit 

vytvářený výpalem jílových zemin na teplotu okolo 1130 °C, při kterých dochází 

k expanzi kameniva, či agloporit vyráběný na aglomeračních roštech z elektrárenského 

popílku, či ocelářská struska v krystalické fázi a další. 

Regenerované kamenivo se dále dělí na regenerované kamenivo čerstvé získané 

z čerstvého betonu, který zatím neprošel procesem hydratace. Procesy získávání 

tohoto kameniva jsou například při čištění a údržbě zařízení pro výrobu betonu 

(míchačka, násypka), zařízení pro dopravu čerstvého betonu (automíchače, 

autodomíchávače, dopravníky), či nástroje a zařízení pro ukládání čerstvého betonu 

(bádie, čerpadlo, potrubí čerpadla). Toto kamenivo se běžně sbírá na betonárnách, kde 

je vypráno a znovu využito v procesu výroby betonu. Jemné částice jako cement, či 

příměsi jsou odplavovány a dále se ve výrobě betonu nepoužívají kvůli jejich následné 

nekontrolovatelné hydrataci. Regenerované kamenivo ztvrdlé se naopak získává 

z betonových prvků, které prošly procesem hydratace a jsou ve stavu ztvrdlém. Tyto 

prvky ovšem zatím nebyly využity v konstrukci a nelze naplnit jejich plná funkčnost. 

Jedná se o betonové výrobky převážně z prefabrikace, které nesplňují podmínky pro 

bezproblémové a bezpečné využití. Jsou to výrobky, u kterých v průběhu výroby, či 

skladování došlo k chybě, která tyto výrobky pasuje do role „zmetku“. Tyto „zmetky“ 

jsou následně drceny a kamenivo z nich je roztřízeno. Proti kamenivu recyklovanému 

má výhodu tu, že betonový prvek nebyl dlouhodobě vystaven prostředí, které by mohlo 

oslabovat vlastnosti ztvrdlého betonu, jako je například působení rozmrazovací 

prostředků či chloridů z moře a působení agresivních činitelů. [1,2,5] 

 

1.2.1 Recyklované kamenivo (RCA)  

Recyklované kamenivo lze charakterizovat, jako sypký materiál vznikající procesem 

demolice, drcením a tříděním betonového prvku, jemuž skončila jeho životnost, či 

nevyhovuje provozním podmínkám objektu. Těmito betonovými prvky mohou být 

vodorovné i svislé nosné konstrukce jako průvlaky, trámy, stropní dílce, překlady, 

sloupy, zdi i pilíře. Výsledné vlastnosti recyklovaného kameniva závisí na mnoha 

faktorech působících na mateční beton a i vitalitu samotného matečního betonu. [44] 
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1.2.1.1 Faktory ovlivňují kvalitu recyklovaného kameniva 

Beton z demolice má vliv na vlastnosti RCA. V minulosti provedené činnosti a 

postupy mohly zapříčinit tvorbu kvalitního i nekvalitního betonu, tudíž i recyklovaného 

kameniva. Tyto činnosti byly a jsou do jisté míry ovlivnitelné. Pokud se budeme dívat 

při tvorbě nových betonů o generaci dál, můžeme našim budoucím generacím předat 

recyklované kamenivo s vynikajícími vlastnostmi, vhodné pro tvorbu nových 

stavebních produktů.  

Vlastnosti recyklátu se odvíjí už od činností před realizačních, realizační a po 

realizačních.  

 

A) Před realizační činnosti jsou už samotný výběr surovin, složení drceného 

betonu (matečního betonu), návrh konstrukce počítající se stupněm vlivu prostředí a 

s vlivy působícími na konstrukci, které mohou urychlovat degradaci betonu. Zásadní 

faktory v této etapě jsou: 

 

1) Pevnostní třída matečního betonu, která má v tvorbě recyklovaného  

kameniva hlavní vliv na tvarový index a odolnost kameniva proti drcení. Betony s vyšší 

pevností v tlaku jsou hutnější, méně pórovité. Při demolici matečního betonu může u 

těchto betonů docházet k deformaci v kamenivu. Protože cementový tmel je velice 

pevný a v kontaktní zóně nedochází k lomům, vyvíjí se zde nejmenší odpor k deformaci 

právě v kamenivu. V tomto případě vzniká křehký lom, který má za následek tvorbu 

ostrohranných zrn. Mající nevhodný tvarový index a způsobující malou hybnost 

čerstvého betonu. 

 Obráceně v případě demolice a následné recyklace matečních betonů s nízkou 

pevností v tlaku, je cementový tmel více porézní a k deformaci dochází v cementovém 

tmelu či v kontaktní zóně. To má za následek částečné rozdrolení cementového tmelu. 

Vzniklé recyklované kamenivo obsahuje celistvé původní kamenivo, a také velké 

množství drobné frakce z rozdrceného cementového tmele.  

 

2) Maximální velikost zrna a rozložení kameniva v matečním betonu působí 

na pevnost matečního betonu, viz odstavec výše. Ovšem ovlivňuje také nasákavost a 

velikost zrn recyklovaného kameniva. Obecně lze říct, že hutné přírodní kamenivo má 

menší nasákavost než hutný ztvrdlý cementový tmel. A v případě recyklace matečního 

betonu s průměrnou pevností v tlaku s maximální velikostí zrna kameniva 8 mm je 

očekávatelné velké zastoupení cementového tmelu. Ten má vyšší nasákavost, a tudíž 

zvyšuje nasákavost RCA, než u betonu s maximálním zrnem kameniva 22,4 mm. Kde je 

zastoupení vyšších frakcí, které mají menší nasákavost a menší plochu nutnou 

k ovlhčení než betony s maximálním zrnem kameniva 8 mm.  
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3) Obsah příměsí a přísad v matečním betonu se přidávají z důvodu zlepšení  

vlastností betonu. Příměsi aktivní či inertní se přidávají z důvodu úpravy textury, 

zvýšení jemného podílu (velikost zrna pod 0,25 mm) a nahrazení cementu v množství 

až desítky procent z hmotnosti cementu. Jedná se o jemné sypké amorfní či krystalické 

práškové materiály. Jejich hlavní efekt cílí na cementový tmel, tudíž na RCA nemají 

zásadní vliv. Jediný pozorovatelný efekt. Je možné zbarvení zrn RCA.  

 Přísady jsou tekuté látky přidávající se do betonu v desetinách až v jednotkách 

procent z hmotnosti cementu. Stejně jako příměsi se zaměřují na změnu struktury a 

projevují se v cementovém tmelu. Ovšem provzdušňující přísady, které jsou povrchově 

aktivní látky, mění pórovitou strukturu betonu a mohou ovlivnit i vlastnosti RCA. Tyto 

přísady vytváří v cementové matrici póry do velikosti 300 µm. Zvyšující mrazuvzdornost 

betonu, mohou přispět i k lepší zpracovatelnosti betonu. Při drcení betonu, kdy se zrna 

RCA skládají ze zrn NA a cementového tmele, však zvyšují porozitu celého zrna RCA, 

tím zvyšují nasákavost a mohou snižovat pevnost zrna RCA. [6] 

 

 

B) Během životnosti dochází k zatěžování stavební konstrukce do doby, kdy  

konstrukce splňuje provozně-bezpečnostní, estetické a morální požadavky na stavební 

objekt.  

Stavební prvky jsou zatěžovány mechanickými, fyzikálními, chemickými a 

biologickými vlivy, které mohou ovlivňovat trvanlivost betonu a případné vlastnosti RCA 

v matečním betonu.  

Mechanická zátěž je vyvozována vlastní tíhou samotné konstrukce a konstrukce 

nesoucí, provozem a vnějšími vlivy jako je zatížení sněhem, větrem, případně 

v zátopových oblastech i vodou. Tento druh zátěže nemá přímý vliv na kvalitu a 

vlastnosti RCA.  

Převážně stavební prvky vystavované povětrnostním vlivům jsou velice 

zatěžované fyzikálními vlivy, jako jsou vliv atmosféry, deště a teploty. Vlivem atmosféry, 

respektive působení CO2 v atmosféře, dochází ke karbonataci betonu (přeměna 

hydratačních produktů na rozpínavé uhličitany vápenaté), čímž se zvětšuje pórovitost 

betonu, snižování pH a až možná ztráta soudržnosti. Dalším vlivem ohrožujícím vnější 

konstrukce může být zatížení zmrazovacími a rozmrazovacími cykly. Fyzikální vlivy mají 

dopad na celistvost matečního betonu, tudíž mohou ovlivnit i RCA. Svým působením 

mohou ovlivnit pórovitost, námahu při drcení, tvar i zrnitost RCA.  

Vlastnosti chemického rázu jako je obsah chloridů, síranů, či alkálií, mohou být 

ovlivněny užíváním stavby, v místech využití chemických produktů a jejich následná 

kontaminace stavebního prvku, nebo využívání rozmrazovacích prostředků. Chemické 

působení velice ovlivňuje soudržnost betonu, avšak vystavení agresivních činitelů 
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vytvářející korozi betonu postihuje hlavně hydratační produkty a cementový tmel. 

Negativní dopad na RCA můžou agresivní vlivy mít v momentě, kdy obsahují tyto 

agresivní činitele a byly by znovu zapuštěny do nové struktury betonu.  

Vliv biologický může být vytvořen mechy či plísní, která se usadila v pórové 

struktuře betonu. Jak mechy, tak plíseň mohou svým růstem mechanicky poškozovat 

beton či uvolňovat kyseliny, které by mohly způsobovat korozi betonu. K tomuto vlivu 

patří i působení zvěře, převážně v hospodářských prostorech. Chov zvěře nejen 

produkuje velké množství CO2 a trusu, ale i mechanicky zatěžuje kopyty a pohybem 

zvěře strukturu a soudržnost betonu.  [2,6] 

Všechny tyto vlivy mohou ovlivňovat trvanlivost stavebního objektu a úroveň 

jejich působení závisí na umístění stavby a pravidelné údržbě.  

 

C) Konec životnosti – způsob demolice a samotná výroba RCA je velice závislá  

na samotné stavební společnosti, investorovi, či správním celku. Závislost stavební 

společnosti se odvíjí od úrovně technické vybavenosti (druh demoličního aparátu, druh 

drtiče, druh třídiče), preciznosti pracovníků při separaci jednotlivých druhů stavebních 

materiálů (znalost různých druhů stavebních materiálů a jejich možná recyklace, 

identifikace nebezpečných stavebních odpadů, iniciování pracovníků od vedení 

společnosti k recyklaci stavebního odpadu), až po uložení nově rozdrceného a 

rozřazeného RCA v recyklačním centru, či přímo na staveništi. Při uložení velmi 

nasákavého RCA na nezpevněné plochy, jako mohou být bahniště, orná půda, nebo 

hliniště, bude docházet k vsakování a špinění RCA jílovými minerály, humusem, což 

může způsobovat značné problémy v dalším využití jako kamenivo do betonu. 

V případě dlouhodobého uložení kameniva bez zastřešení dochází i k nasakování 

kameniva vodou a v případech zimního období i zatěžování zmrazovacími a 

rozmrazovacími cykly. [6] 

 Možnost investora zasáhnout do recyklace stavebního odpadu a výroby RCA je 

v této technické úrovni a dostupnosti pouze morální, či propagační. Zato vliv správního 

celku, ať už kraje, obce, či státu může mít velký dopad na stav a úroveň recyklace 

stavebního odpadu. Možné nástroje jsou vypisování podmínek recyklace stávajících 

materiálu až po zhotovení nových stavebních prvků z recyklovaného materiálu pro 

veřejné zakázky. V tuto chvíli ovšem nemá správní celek „v rukách“ dostatečnou a 

vhodnou právní podporu.  
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Ovšem už nyní existují nástroje za 

podpory ministerstva průmyslu a obchodu a 

České agentury pro standardizaci 

k informování, učení a následnému vedení 

k recyklaci stavebních objektů. Například 

pomocí webového portálu, či katalogu 

Recyklujeme stavby! [7] 

 

 

1.2.2 Mineralogie kameniva 

Kamenivo je těženo z hornin o určitém mineralogickém složení a geologickém 

vzniku (vyvřelé, hlubinné, sedimenty). Složení a druh minerálů je ovlivněno způsobem 

a místem vzniku hornin. Vlastnosti hornin závisí na době vzniku, místě vzniku, na 

velkosti tlaku působící na horninu a teploty během vzniku. Struktura kameniva se může 

roztřídit na vzájemně nepravidelná uspořádaná zrna (krystalické), sedimenty spojené 

horninovým tmelem anebo horniny s pravidelně uspořádanou strukturou (velmi 

štěpné). Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Kamenivo recyklované má podobnou až stejnou mineralogii jako kamenivo 

těžené, však se zásadním rozdílem částečně obaleného zrna kameniva matečním 

betonem. Jedná se o směs cementu, jemného kameniva o velikosti zrna menší než 0,25 

mm a možných příměsí. Mineralogie „zdravého“ matečního betonu by měla obsahovat 

CaOH2 (portlandit) a CSH gely vzniklé hydratací cementů a příměsí. Ovšem pokud 

dochází ke korozi matečního betonu způsobené karbonatací, vlivem agresivních látek, 

či působením rozmrazovacích prostředků, mohou se v části matečního betonu u zrna 

kameniva objevit i produkty vzniklé reakcí Ca(OH)2 a agresivních činitelů jako jsou 

sírany, dusičnany, chloridy a oxid uhličitý. [2] 

 

1.2.3 Granulometrie 

Je vlastnost kameniva závislá na velikosti a tvaru zrn kameniva. Velikost zrn 

kameniva se dá upravit drcením a zrna jemného kameniva mletím.  

Kamenivo třídíme do několika frakcí dle velikosti oka síta, na kterém kamenivo 

zůstalo. Dle ČSN EN 12620+A1 používáme normová síta o velikosti oka: 0,063; 0,125; 

0,5; 1; 2; 4; 8; 16; 32; 63; 125 mm. Kamenivo rozdělujeme dle velikosti zrn na frakce. 

Frakci úzkou (velikost většího síta je max. dvojnásobek síta menšího (D/d ≤ 2). např. 4/8, 

8/16) a širokou (velikost většího síta je víc jak dvojnásobná sítu menšímu (D/d> 2). např. 

Obr. 1. Logo webu Recyklujeme stavby! [7] 

http://www.recyklujmestavby.cz/


20 

 

 

4/11, 8/32). Pro hutné betony v ČR s využívají nejvíce frakce 0/4, 4/8 a 8/16 (22). Zatímco 

v Norsku se nejvíce používají frakce 0/8 a 8/16 (22).  

Uspořádání kameniva v betonu je velice důležité. Ovlivňuje mnohé vlastnosti 

čerstvých i ztvrdlých betonů. Využíváním více frakcí (velikostí kameniva) zaručuje 

pevnější strukturu, snížení mezerovitosti mezi zrny kameniva. S menším prostorem 

mezi zrny kameniva se snižuje použité množství cementu, které je potřebné na 

vyplnění těchto mezer. S pravidelným rozložením frakcí kameniva se zlepšuje 

zpracovatelnost čerstvého betonu i jeho následné ukládání do bednění. Pravidelné 

zastoupení různých frakcí ukazuje ideální čára zrnitosti, která je sestavená z 

empirických vzorců. Mohou to být např. křivky zrnitosti dle Fullera zobrazená na Obr. 

2, či EMPA I, II. [3] 

 

Rovnice 1. Výpočet ideální křivky zrnitosti dle Fullera [3] 

𝑦 = √
𝑑

𝐷
  y … procentuální propad na sítě [%] 

   d … uvažovaná velikost zrna [mm] 

   D … maximální velikost zrna [mm] 

 

 
Obr. 2. Ideální křivka zrnitosti dle Fullera [3] 

 

Velikost a počet mezer vytvořených kamenivem se může hodnotit dle výpočtu 

mezerovitosti M. Jedná se o podíl vzduchových mezer mezi zrny kameniva k celkovému 

objemu.  
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Ideální mezerovitost v setřeseném stavu se pohybuje od 0,16 až 0,24. Velká 

mezerovitost kameniva v betonu nepříznivě ovlivňuje jeho trvanlivost. Mezerovitost se 

počítá se dle: 

 

Rovnice 2. Výpočet mezerovitosti volně sypaného kameniva [3] 

 

𝑀𝑠 = (1 −
𝜌𝑠

𝜌𝑣
) ∗ 100 

 Ms … mezerovitost [%] 

 𝜌s … sypná hmotnost volně sypaného kameniva [kg/m3] 

𝜌v … objemová hmotnost kameniva [kg/m3] 

       

Kromě velikosti zrna může mezerovitost ovlivnit vlhkost kameniva a tvar zrna. Pokud je 

zrno dlouhé a úzké může špatně zapadat do kamenivové matrice. Nejvhodnější tvar je 

geoid (povrchem nepravidelná koule). Zda se zrno daného tvaru může použít 

předepisuje zkouška tvarového indexu, která udává poměr mezi nejdelší a nejkratší 

stranou zrna. Pro betonářské účely se připouští kamenivo s tvarovým indexem větší jak 

3 maximálně pro polovinu zrn, ale doporučené je pro maximálně 30 % zrn 

z kameniva.[2,3] 

 

1.3 Voda 

Je bezbarvá tekutina s pH okolo 7, která se využívá pro výrobu betonu. Voda je 

využívaná jako prvek pro průběh hydratace cementových zrn. Pro průběh hydratační 

reakce (tuhnutí a tvrdnutí cementu) potřebují zrna cementu k jejich obalení minimálně 

23 kg vody na 100 kg cementu. Další množství vody přidané do procesu míchání 

upravuje vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. Množství vody ovlivňuje 

konzistenci, segregaci betonu, zpracovatelnost, krvácení betonu, hydratační smrštění, 

pevnosti ztvrdlého betonu, pórovitost a velikost a počet trhlin.  

V betonářské praxi se jako ukazatel pro množství použité vody do čerstvého 

cementu používá vodní součinitel. Jedná se o poměr účinného obsahu vody 

k hmotnosti cementu v čerstvém stavu. Ideálně by se měl pohybovat od 0,3 do 0,5. 

Množství záměsové vody se volí dle typu konstrukce, dopravy čerstvého betonu a vlivu 

působení okolního prostředí na beton. Vodu dělíme dle využití v betonu na záměsovou 

a ošetřující. [1,2] 

 

• Záměsovou vodu přidáváme při procesu míchání betonu. Množství záměsové 

vody ovlivňuje zpracovatelnost, schopnost vyplňování forem, krvácení čerstvého 

betonu a pórovou strukturu (tvořena kapilárními póry při vysychání). 
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• Ošetřující vodu používáme při procesu tvrdnutí betonu jako vlhčení povrchu. 

Toto vlhčení pomáhá následné hydrataci v prvních dnech betonáže, zamezuje 

vysoušení povrchu a tím snižuje množství trhlin. Dále nám zajišťuje kompletnější 

hydrataci cementových zrn. [3] 

 

Záměsová i ošetřující voda musí vyhovovat kvalitativním požadavkům vhodnosti vody 

do betonu. Vhodnost vody závisí na jejím zdroji.  

 

Zkoušky a požadavky na záměsovou vodu jsou popsány v ČSN EN 1008 [1] 

 

1.4 Přísady 

Jsou složky, které se přidávají do betonu během míchání v malém množství 

vzhledem k hmotnosti cementu, za účelem zlepšení vlastností čerstvého nebo 

ztvrdlého betonu. Jedná se převážně o kapalnou látku, která se přidává do betonu 

v mísícím procesu v malém množství s velkou účinností ovlivňující vlastnosti betonu. 

Dávkování se pohybuje od 0 do 6 % z hmotnosti cementu záležící na druhu a účinnosti 

přísady. Předávkování směsi určitou přísadou může vyvolat negativní dopad na beton. 

Využíváním přísad lze zlepšit zpracovatelnost, snížení množství záměsové vody, 

změnu doby tuhnutí a tvrdnutí cementu, zlepšení vodotěsnosti a odolnosti proti 

agresivnímu prostředí. Přísady dělíme podle vlivu na čerstvý a ztvrdlý beton. Jedna 

přísada může primárně působit na jednu vlastnost betonu, jako je například 

zpracovatelnost, a zároveň nám ovlivňovat jinou vlastnost betonu, jako dobu tuhnutí 

betonu. Řídí se dle ČSN EN 934 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty. [2,3] 

 

V rámci této práce byly využity pro výrobu betonu pouze plastifikační přísady, a 

proto jsou zde vypsány pouze plastifikační a superplastifikační přísady. 

 

1.4.1 Plastifikační a superplastifikační přísady 

Jsou to tekuté látky zlepšující zpracovatelnost čerstvého betonu při stejné dávce 

záměsové vody, nebo snižují množství záměsové vody při zachování stejné konzistence 

a případně snižují i množství cementu.  

Plastifikační přísady musí snížit množství vody o více jak 5 % při stejné konzistenci, 

stanovené dle zkoušky sednutím nebo rozlitím. Superplastifikační přísady musí snížit 

množství vody minimálně o 12 % a mohou snížit množství vody až o 35 % při stejné 

konzistenci, stanovené dle zkoušky sednutím nebo rozlitím. Nárust pevností pro 



23 

 

 

plastifikační přísady musí být po 7 a 28 dnech zrání na 110 % pevnosti proti 

referenčním betonům.   

Tyto přísady snižují viskozitu cementové suspenze pomocí elektrostatických sil 

a mění působení molekulárních sil molekul vody a cementu. To vede k oddalování 

částic cementů od sebe. Plastifikační přísady fungují na principu elektrostatického 

odpuzování zrn cementu, nebo stérického odpuzování zrn cementu.  

 

Elektrostatické odpuzování zrn cementu je založeno na principu vytvoření ζ-

potenciálu na tuhých částicích a vytvoření záporného náboje, který vede k odpuzování 

zrn.  

Stérické odpuzování zrn cementu vytváří komplexní sloučeniny adsorpcí aniontů 

COO- na povrchu kationtů jako jsou Ca2+. Výsledný produkt je postranní řetězec, který 

vytváří prostorovou překážku mezi zrny cementu, viz Obr. 3. [2,3] 

 
Obr. 3. Schéma elektrostatického a sterického odpuzování zrn cementu [5,8] 

 

Snížením množství vody při zachování stejné konzistence čerstvého betonu se 

zvyšuje pevnost a zlepšuje trvanlivost betonu. Snížením množství vody pozitivně 

ovlivňuje smršťování a dotvarování, což vede ke zmenšení tvorbě trhlin ve ztvrdlém 

betonu.  

Dle chemismu se tyto přísady dělí na LS (soli a deriváty ligninosulfonanů), SNF 

(sulfonované naftalenformaldehydové polykondenzáty), SMF (sulfonované 

melaminformaldehydové polykondenzáty), PC a PCE (polykarboxyláty 

a polykarboxylát-étery) a CAE (kopolymery karmoxyakrylové kyseliny s akrylesterem). 

[43] 

 Soli a deriváty ligninosulfonanů (LS) jsou plastifikační přísady pracující na 

elektrostatickém odpuzování zrn cementu. Jsou to odpadní látky z celulózek, které 
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obsahují zbytky celulózy obsahující cukry. Cukry mohou zpomalit hydrataci cementu. 

Doporučené dávkování se pohybuje okolo 0,8 % z hmotnosti cementu. Předávkování 

může vést k velkému zpomalení tuhnutí. Snižují množství záměsové vody až okolo 12 % 

při stejné konzistenci referenčního betonu. Tato přísada je velmi levná. Dnes se 

kombinují s kvalitnější plastifikační přísadou s polykarboxyláty, a to v poměru 30 % LS 

a 70 % PC. [3,5,8] 

 Sulfonované naftalenformaldehydové polykondenzáty (SNF) je 

superplastifikační přísada vytvářející elektrostatické odpuzování zrn. Není náchylná na 

přesné dávkování, lehké předávkování touto přísadou by nemělo zhoršit vlastnosti 

čerstvého betonu. Jedná se o nejspolehlivější plastifikační přísadu, ovšem v delší době 

po zamíchání dochází ke snižování sednutí kužele, a to až o 50 % za 1 hodinu po 

zamíchání. Tento nedostatek se řeší přimícháním přísady asi po 1 minutě po zamíchání 

čerstvého betonu. Dávkování je okolo 0,8 % z hmotnosti cementu. Redukuje množství 

vody okolo 22 % při stejné konzistenci referenčního betonu. [3,8] 

 Sulfonované melaminformaldehydové polykondenzáty (SMF) je 

superplastifikační přísada pracující na principu elektrostatického odpuzování zrn 

cementu. Jsou to látky jako formaldehydová pryskyřice, které zvyšují tloušťku 

solnatační obálky, čímž zvyšují ζ-potenciál a odpuzování částic. Zpomalují hydrataci C3A, 

avšak zvyšují stupeň hydratace. Mění tvorbu pórovité struktury, zvyšuje podíl 

mikropórů. Dávkování je 0,9 až 1,3 % z hmotnosti cementu. Redukuje množství vody 

okolo 25 % při stejné konzistenci referenčního betonu. [3,8,9] 

 Polykarboxyláty a polykarboxylát-étery (PC a PCE) jsou přísady pracující na 

principu stérického odpuzování zrn cementu. Řadí se k nejúčinnější 

superplastifikačním přísadám. Vytváří hřebenovité, stonožkovité nebo hvězdicovité 

polymerní můstky. Rozdílí mezi vytvořenými řetězci jsou v účinnosti redukce vody 

a rychlosti tvrdnutí. Velkou výhodou těchto látek je možnost upravovat polymerní 

řetězce a tím ovlivňovat účinnost snížení vody. Je to efektivní plastifikační přísada do 

betonu, ovšem při předávkování vody, použití vlhkého kameniva nebo při špatných 

povětrnostních podmínkách způsobuje krvácení betonu. Urychluje tuhnutí betonu. 

Díky možnosti regulovat strukturu této přísady se dají měnit plastifikační vlastnosti. 

Dávkování je od 0,8 až 1,3 % z hmotnosti cementu. Redukuje množství vody až o 40 % 

při stejné konzistenci referenčního betonu. [3,5,8] 

Využití těchto přísad v kombinaci s využíváním recyklovaného kameniva je zcela 

zásadní pro návrh čerstvého betonu o vhodné konzistenci a stupně zpracovatelnosti. 

Ostrá zrna RCA, velký měrný povrh, vysoká nasákavost ovlivňují negativně stupeň 

zpracovatelnosti a při udržení konstantního vodního součinitele je nutné využití 

superplastifikačních přísad. Vyšší dávkování superplastifikačních přísad závisí na 

množství a druhu použitého RCA a druhu plastifikační přísady. 
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1.5 Příměsi 

Jedná se převážně o práškový materiál přidávaný do betonu pro vytvoření nebo 

zlepšení speciálních vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu, a částečné nahrazení 

cementu. Dávkování příměsí se pohybuje od 0 až 40 % z hmotnosti cementu. Příměsi 

rozdělujeme na příměsi I. druhu – inertní anebo II. druhu – aktivní.  

 

• Příměsi I. druhu – inertní, netuhnou či netvrdnou ani za přídavku budiče.  

Ovlivňují hutnost a vzhled betonu. Jsou to např. fillery, což jsou kamenné odprašky do 

velikosti zrna 0,25 mm, nebo pigmenty (mohou být tekuté, práškové nebo 

granulované), které obarvují beton. Jsou to oxidy kovů, které dokáží vytvořit různá 

zbarvení. Většinou se dávkují do 10 % z hmotnosti cementu. Vhodnost pigmentů se řídí 

ČSN EN 12878. [3,10] 

 

• Příměsi II. druhu – aktivní, dokážou částečně nahradit cement. Samovolně  

nehydratují a nenabývají vyšších pevností. K tomu potřebují budič, což je v případě 

betonů portlandit. Tyto příměsi nám ovlivňují speciální vlastnosti betonu jako je 

mikrostruktura, vývin hydratačního tepla a zvyšují množství jemného podílu v betonu. 

Každá příměs má určitou schopnost aktivity. Ta se označuje jako K-hodnota a ukazuje 

schopnost nahradit cement příměsí.  

Příměsi II. druhu se dělí se na pucolány a latentně hydraulické příměsi. [2,3,10] 

 

A) Pucolány 

Jedná se o látky, které mají obsah amorfního SiO2 více než 47 % a nedokážou 

samovolně tuhnout nebo se shlukovat.  

Pro následné tuhnutí potřebují budič, a to reakci s portlanditem, nacházející 

v cementu. Hydratace cementu a pucolánu vytváří C-S-H gel. 

Do této skupiny aktivních příměsí patří elektrárenský popílek, křemičité úlety 

a mikrosilika. [2,3] 
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Obr. 4. Zaplnění prostoru mezi zrny cementu zrny křemičitými úlety [11] 

 

B) Latentně hydraulické příměsi  

Jsou aktivovány účinkem budičů. Ovšem mohou se shlukovat, částečně nabývat 

pevnosti při kontaktu s vodou samovolně. To způsobuje větší množství CaO obsažené 

ve strusce.  

Dle povahy budiče dělíme na alkalické (pH> 7) a síranové. Mezi nejvýznamnější 

latentně hydraulické látky patří vysokopecní jemně mletá struska.  [2,10] 

 

Vliv příměsí do betonu s RCA může ovlivnit vlastnosti čerstvého betonu jako je 

hybnost, zpracovatelnost, objemová hmotnost čerstvého betonu. Využívané příměsi 

jako je vysokopecní jemně mletá struska a elektrárenský popílek jsou sypké materiály 

s kulovým, či oválným zrnem velikosti pod 0,25 mm. Využití příměsí tedy zvyšuje 

množství drobného podílu v čerstvém betonu. Vliv na vývin pevností při použití příměsí 

není zcela zřejmý.   

 

1.6 Vyztužování betonu  

Beton propůjčuje stavebním prvkům mnoho vynikajících vlastností jako je 

pevnost v tlaku, tvrdost, vodonepropustnost, či trvanlivost. Avšak je to materiál sám o 

sobě relativně křehký. Pevnost v tahu se pohybuje 1/10 pevnosti v tlaku (závisí na 

složení betonu). Stavební prvky z betonu namáhané právě tahem, či ohybem je nutné 

vyztužit materiály, které mají vysokou pevnost v tahu. [3] 
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Betony se dělí podle vyztužení na: [12] 

• vláknobeton 

• drátkobeton 

• železobeton 

• předpjatý beton 

• prostý beton  

 

Vnitřní výztuže pro betonové prvky se dle zatížení, technologie výroby a zpracování dělí 

na: [13] 

• měkká výztuž (betonářská výztuž) 

• předpínací výztuž 

• vlákna do betonu (rozptýlená výztuž) 

 

Výztužná látka při zatížení přebírá tahové síly a roznáší je dále do betonu, kde je výztuž 

kotvená v cementové matrici a kamenivem. Pro udržení této funkce platí: [3] 

1.  Tažnost a modul pružnosti výztuže musí být větší než betonu 

2. Plastická deformace musí být menší a tažnost při zlomu větší než u betonu 

3. Pevnost v tahu musí být větší než u betonu 

4. Dostatečná soudržnost (kotvení) výztuže a betonu 

5. Výztuž nesmí podléhat korozním účinkům, či k dějům snižující její únosnost 

6. Teplotní roztažnost výztuže musí být stejná, či přibližná betonu 

 

1.6.1 Betonářská výztuž 

Používá se pro vyztužení konstrukcí a dílců před betonáží ve formě prutů, trnů a 

sítí ohýbaných mechanicky dle potřeby.  

 

A) Ocelová 

Ocel pro betonářskou výztuž se může dělit na různé druhy a jejich označení spadá pod 

evropskou normu ČSN EN 10080- Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská  

Používá se pro vyztužení konstrukcí a dílců před betonáží ve formě prutů, trnů, a 

sítí ohýbaných mechanicky dle potřeby. Vzájemně se tyto ocelové prvky mohou 

drátovat, či bodově svařovat.  
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Ocelové výztuže jsou relativně cenově dostupné, mají vynikající mechanické 

vlastnosti. Ovšem jsou těžké a mohou podléhat korozi při působení chloridů, vlhkosti 

a vzduchu a vlivu bludných proudů. Ovšem ve zdravém betonu (ph okolo 12,3) jsou 

chráněny proti korozi při dodržení minimální tloušťky krytí výztuže betonem. [3] 

 

 
Obr. 5. Vyztužení betonové podlahy pomocí bodově svařovaných sítí dvojvrstvě při spodním a 

horním líci 

 

B) Kompozitní  

Neboli FRP (fibre reinforced polymer) je materiál používající se převážně 

v automobilovém a leteckém průmyslu kvůli jeho fyzikálním vlastnostem, jako je velmi 

dobrá únosnost ke své váze. Využití také nachází více a více ve stavebnictví. Převážně 

jako náhrada ocelové výztuže pro zesílení betonových prvků a konstrukcí.   

 Mezi výhody využití FRP proti ocelovým výztužím patří vyšší odolnost proti 

agresivnímu prostředí a vlivu chloridů, jsou korozivzdorné, velmi lehké a netečné 

k magnetickému prostředí či bludným proudům. Při vhodném složení mají FRP 

kompozity i vyšší pevnost v tahu až 1600 MPa pro FRP se skleněným vláknem. V rámci 

těchto vlastností odpadá i nutnost normového krytí výztuže pro různé stupně 

prostředí.  

 Ovšem nevýhodami proti ocelovým výztužím může být negativní ovlivnění 

vlastností při dlouhodobém působení zásaditého prostředí betonu. Závisí na druhu 

použitého vláknitého materiálu a jeho případné opatření ochranným povlakem. Další 

nevýhodou je nižší modul pružnosti, který se pohybuje u FRP kompozitu se skleněnými 

vlákny okolo 35 až 60 MPa. [14] 
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1.6.2 Předpínací výztuž 

Předpínací výztuž vnáší do betonu síly omezující napětí v betonu v tahu, které je 

vyvoláno působením vnějších sil.  

Jedná se o použití patentovaného drátu. Patentování je druh hutnického 

zpracování oceli taženého za studena. Proces probíhá tažením při 800 °C, a následný 

ochlazením v olověné, či solné lázni na teplotu 400 až 500 °C a poté ochlazováním na 

vzduchu. Tímto dojde ke snížení vnitřního pnutí a křehkosti. Ovšem snižuje se i tvrdost 

a pevnost. Také touto úpravou je možné dále za studena drát předepnout (natáhnout).  

Předepnutí výztuže má za cíl vnést do betonového prvku negativní tahové síly, 

aby při zatížení prvku došlo k vyrovnání tahových sil v betonovém prvku. Díky tomuto 

způsobu přípravy je možné vytvářet betonové prvky zatížené tahem a ohybem s větší 

únosností, větším rozponem, či zmenšení a zlehčení betonových prvků, viz stropní 

nosníky SPIROLL. [3] 

 

 
Obr. 7. Vícelanový předpínací systém [16] 

Obr. 6. FRP výztuže do betonu [14,15] 



30 

 

 

1.6.3 Rozptýlená výztuž - makrovlákna 

Vláknobeton je kompozitní materiál se základní strukturou prostého betonu 

doplněného vlákny, která ztužují strukturu kompozitu a zlepšují jeho vlastnosti jako 

pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tahu, eliminace křehkého lomu, či snižení smrštění 

betonu. [17] Přidává se do betonu v průběhu míchání společně se suchými složkami 

(kamenivo, cement a příměsi), či těsně před aplikací do automíchače do čerstvého 

betonu.  

 

1) Ocelová vlákna jsou nejrozšířenějším druhem používaných vláken.  

Ocel jako historicky velice využívaný materiál vznikající tavením hornin obsahující oxidy 

železa a následnou tepelnou a mechanickou úpravou ve vzniklá ocelová vlákna. Mají 

vysoké pevnosti v tahu, modul pružnosti okolo 210 GPa a jsou cenově dostupná. 

Ocelová vlákna mohou výrazně zlepšit tahové a ohybové vlastnosti betonu. Při 

působení vysokých teplot na betony může docházet i k lomovým chováním betonu 

s recyklovaným kamenivem. [19] 

 Zásadní nevýhodou těchto vláken je koroze vlivem vzduchu za přítomnosti 

vlhkosti. I v uzavřeném systému betonu, kde je ocelová výztuž chráněna proti pronikání 

vzduchu, a především je chráněna za pomoci alkalického prostředí „zdravého“ betonu 

(pH = 12 až 13), dochází vlivem karbonatace betonu ke snižování pH a ztrátě pasivace 

výztuže. Čímž může docházet ke ztrátě soudržnosti ocelových vláken a samotného 

betonu. [19] 

2) skleněná vlákna 

 Vyrábí se z alkalickyrezistentního skla (tavenina obsahuje min. 18 % hm. ZrO2, 0 

až 3 % hm. Al2O3, 0,8 až 5 % hm. CaO, 8 až 17 % hm. Na2O, 51 až 61 % hm. SiO2, 1,5 až 

13 % hm. BaO a často malých podílů K2O a B2O. [20] 

Pro zvýšení odolnosti skelného povrchu vláken se také aplikují na svazky vláken 

organické povlaky, které uzavírají jednotlivá vlákna a brání působení alkalického 

pórového roztoku betonu na vlákna. Silně alkalické prostředí betonu působí negativně 

na výztuže ze skelných vláken, při dlouhodobém působení může docházet k narušování 

spojitosti skelných vláken. Jinak známé jako korozní praskání skla. [21,22]  

Mezi hlavní přednosti využití skelné výztuže do betonu patří nízká hmotnost, 

zvýšení odolnosti vůči karbonataci a snížení dopadu koroze chloridových iontů. Ty 

ovšem mají menší pevnosti než ocelová vlákna. [23] 

V případě využití vhodného množství textilní skelné výztuže s UHPC 

(vysokohodnotné betony) lze tyto výrobky využít jako fasádní obklady, ztracená 

bednění, k tvorbě tenkostěnných výrobků a tenkých skořepinových konstrukcí. [23,24] 
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3) aramidová vlákna, která jsou až pětkrát silnější než ocelová vlákna, mají  

zásadní nevýhodu. Mají malou odolnost vůči vlhku a ultrafialovému záření. 

 

4) uhlíková vlákna jsou naopak velmi pevná, tuhá, chemicky inertní a 

s vysokou elektrickou vodivostí. Ovšem jsou velmi ekonomicky náročné proti ostatním 

druhům vláken. Mohou velmi zlepšit mechanické vlastnosti betonu, zpomalit vývoj 

trhlin, zvýšit tažnost a zlepšit adsorpci energie. [25] 

U všech těchto typů vláken je však relativně vyšší dopad na životní prostředí. 

Z důvodu omezení uhlíkové stopy a finanční náročnosti jsou pro tuto práci využita 

čedičová vlákna.  [24] 

 

Tabulka 2. Obecné mechanické vlastnosti různých druhů vláken [14] 

Druh vláken 

Průměr 

vláken 

Objemová 

hmotnost 

Modul 

pružnosti 

Pevnost 

v tahu 

[mm] [kg/m3] [GPa] [MPa] 

Ocelová 0,3 – 0,9 7800 200 400-1200 

Skleněná 0,14*10-3 2600 73 1000-1700 

Polypropylenová 60*10-3 910 18 600-700 

Čedičová 0,72 2100 44 900 

 

1.6.4 Spolupůsobení vláken v betonu 

Je závislé na mnoha faktorech ovlivňujících vstupní suroviny, převážně způsob 

výroby a aplikace čerstvého betonu. Výslednou synergii u vláken ovlivňuje Kritická 

délka vlákna – minimální délka vlákna, kdy je využita ještě jeho pevnost v tahu. Ovšem 

delší vlákna zhoršují zpracovatelnost a komplikovaněji se rozptylují rovnoměrně 

v čerstvém betonu. Tudíž se vždy hledá kompromis mezi délkou použitého vlákna. 

Povrch vláken musí být odolný proti zásaditému prostředí betonu a může být opatřen 

drážkováním, opískováním, či jinou povrhovou úpravou zvyšující soudržnost vlákna a 

betonu.  

Při výrobě betonového prvku jsou vlákna aplikována v průběhu míchání, takže při 

vytváření je důležité plnění formy, aby nedocházelo ke kumulaci vláken v jednom bodě. 

A aby bylo zajištěno rovnoměrné rozptýlení s co nejvyšším počtem vláken 

směřovaných do plného využití při namáhání prvku v tahu za ohybu a v tahu.  

Vhodně zvolené vstupní suroviny a správně provedený proces výroby, ukládání a 

hutnění čerstvého betonu s vlákny, může zlepšit schopnost odolávat tahovým napětím, 

zlepšit houževnatost betonu, omezení smršťování a negativní účinky objemových 
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změn. Jisté druhy vláken mají pozitivní vliv na požární odolnost betonu. Oddalují, či 

eliminují křehký lom v betonovém prvku. [17] 

 

1.7 Čedičová vlákna (BF) 

Jedná se o pevná minerální vlákna vyráběná z čedičové horniny. Což jsou 

vulkanické horniny vzniklé po ztuhnutí vyvřelého magmatu na povrchu Země. 

Nejvýznamnějšími nalezišti na světě jsou v severozápadní Sibiři, Uralu a Blízkém 

Východě. Tedy hlavně v Rusku, které má prakticky neomezenou zásobu.  

 

Čedičové horniny se dělí na zásadité, středně kyselé a kyselé dle obsahu SiO2. 

Zásadité čedičové horniny mají obsah SiO2 do 43 % hmotnostně. Středně kyselé 

čedičové horniny obsahují 43 až 46 % SiO2 hmotnostně. Čedičové horniny kyselé tedy 

mají obsah SiO2 hmotnostně nad 46 %. [26]  

 

Tabulka 3. Přehled typů komerčně vyráběných čedičových vláken [27,30] 

Označení Typ vlákna Výrobce 

SB „Short basalt fiber“ Toplan s r. o., 

Německo 

ReforceTech AS 

Norsko 

CB1 „Continous basalt 

fiber“ typ 1 

Kamenny Vek, 

Ukrajina 

CB2 „Continous basalt 

fiber“ typ 2 

D. S. E. Group, 

Izrael 

CB3 „Continous basalt 

fiber“ typ 3 

Technobasalt, 

Ukrajina 

 

Tabulka 4. Chemické složení čedičových vláken v závislosti na typu [26,27] 

Druh vlákna 

Oxid SB 

(hm. %) 

CB1 

(hm. %) 

CB2 

(hm. %) 

CB3 

(hm. %) 

Al2O3 17.35 15.44 14.21 17.97 

SiO2 42.43 55.69 53.36 50.62 

CaO 8.88 7.43 7.74 8.85 

Fe2O3 11.68 10.80 10.98 11.11 

K2O 2.33 1.51 1.06 1.73 

MgO 9.45 4.06 5.35 5.19 

Na2O 3.67 2.40 3.79 2.38 

TiO2 2.55 1.23 1.73 1.10 
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Čedičové horniny se skládají z minerálu plagioklasu, pyroxenu a olivínu. Právě 

zastoupení těchto minerálů ovlivňuje obsah SiO2 a dalších chemických prvků (například 

množství železa a hořčíku), které ovlivňují i barvu čedičové horniny od hnědé, šedé až 

po tmavě zelenou. Zastoupení těchto minerálů je ovlivněno místem a podmínkami 

vzniku čedičové horniny. [27] 

 

1.7.1 Výroba čedičových vláken 

Nyní se využívají dvě základní metody pro výrobu čedičových vláken z čedičové 

horniny, a to Junkersovou metodou, která produkuje vlákna s nízkými požadavky na 

kvalitu. Jelikož touto metodou jsou vyráběná vlákna slabší a s nerovnoměrnými 

mechanickými vlastnostmi. Dále metodou tažení a produkce monovlákna na špulky, 

která se využívá i při výrobě skelných vláken. Tato metoda, viz ., je založena na roztavení 

podrcené čedičové horniny při teplotě 1350 až 1420 °C,  tvorbou vlákna litím na rotující 

ocelové válce, které jsou opatřeny vzduchovými tryskami které chladí taveninu za 

vzniku vláken tuhnoucí ve sklovitou amorfní fázi. [28] 

 

 

 

1. silo pro drcenou horninu 

2. nakládací a vážící stanice 

3. vertikální dopravník 

4. dávkovací stanice 

5. primární tavící zóna 

6. sekundární kontrolovaná   

tavící zóna 

7. tvorba vlákna 

8. definice tloušťky 

9. tvorba pramene  

10. napínání vláken 

11. navíjení 

 

 

 

 

Dvoufázový tavící proces se skládá z primární tavící zóny, kde je hornina hrubě 

roztavena a je zajištěna její hybnost a tekutost, kde přechází přes vytlačovací pouzdra 

do sekundární tavící zóny s přesnou kontrolou teploty. Tavení probíhá v rhodio-

platinovém hrnci. Odtud tavenina přechází na zvlákňovací trysky a tavenina protéká 

Obrázek 1. Výroba kontinuálního čedičového vlákna CBF [27] Obr. 8. Výroba kontinuálního čedičového vlákna CBF [27,28] 
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otvory a za přítomnosti vzduchu tuhne. Protečená tavenina otvory (vytvářející tl. vláken 

9 až 22 µm) gravitací stéká postupně k navíjení, které je umístěno 1 až 1,2 m pod 

ocelovými válci. Kde za přítomnosti vzduchu dochází k tuhnutí. Rychlost navíjení se 

pohybuje od 2000 až po 5000 m/min. [28] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výsledkem jsou příze čedičového vlákna, které se dále využívají v textilním a 

automobilovém průmyslu, či se z nich dále dělá čedičová špulka (sestavený čedičový 

pramenec skládající se z několika filamentů (pramenů)) z něhož se vyrábí FRP výztuže 

metodou Pultruze, či sekané výztuže využitelné jako rozptýlená výztuž do kompozitních 

materiálů. [28] 

 

 

 

 

Obr. 11. Čedičová špulka skládající se z více 

filamentů 

Obr. 9. Stkalcovací stroje pro výrobu BF roving [28] Obr. 10. Zvlákňovací trysky vytvářející 

BF filament [28] 

Obr. 12. Čedičová příze z jednoho filamentu tl. 9 

až 22 µm [28] 
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2 VLASTNOSTI BETONŮ S ČEDIČOVÝMI VLÁKNY A 

RECYKLOVANÝM KAMENIVEM 

Vliv čedičových vláken na vlastnosti betonu s recyklovaným kamenivem nebyl více 

zkoumán kromě článku Mechanical properties and microstructure of basalt fiber-

reinforced recycled concrete od Chunsheng Zhang , Yanzhi Wang , Xianggang Zhang *, 

Yahong Ding , Ping Xu, proto synergický účinek RCA a BF není tak zřejmý. 

 

Zde jsou sepsané teoretické a praktické poznatky z prací o vlivu RCA a BF na 

vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. 

Zrna RCA jsou v důsledku drcení ostrá a velice pórovitá. Tudíž pro ovlhčení 

povrchu, a i pro získání požadavků na zpracovatelnost, potřebují více vody. Pórovité 

RCA v sobě zadržuje více vody a uvolňuje ji postupně, což má pozitivní vliv na 

postupnou hydrataci, ovšem přináší více vody do betonu, a tím zvyšuje smrštění 

betonu a tvorbu trhlin. Přidáním BF je částečně nahrazeno kamenivo, avšak stále má 

rozptýlená výztuž BF velký povrch nutný k ovlhčení a obalení cementovou pastou. Tím 

zvyšuje potřebu záměsové vody pro udržení stupně zpracovatelnosti. Zvýšení množství 

RCA jako náhrady kameniva snižuje pevnost v tlaku betonu. Větší pórovitost zrna, 

menší pevnost zrna, kontaktní zóna zrna kameniva a matečního betonu jsou hlavními 

degradačními prvky RCA na pevnost betonu v tlaku. [44] 

Při optimální dávce BF dochází k většímu vyplnění betonové matrice 

s naplněním povrchových pórů RCA, což má za následek zvýšení hutnosti a pevnosti 

v tlaku. Překročení vhodného množství BF vykazuje zhoršení tekutosti a adsorpci více 

vody do kameniva RCA.  

 Využití čedičových vláken optimálním zastoupením může zvyšovat hutnost 

betonu, a tím zvyšovat pevnost v tlaku, ovšem na druhou stranu zvyšuje množství 

tranzitní zóny. Při vyšších dávkách BF, či při nedodržení postupů při výrobě, ukládání a 

hutnění čerstvého betonu, dochází k vyšší tendence k aglomeraci vláken a snížení 

pevnosti v tlaku. 

Využití BF rovnoměrně rozprostřená v matrici může účinně oddálit vývoj trhlin 

a zvýšení tahových vlastností. [18] 

 

3 SMRŠŤOVÁNÍ BETONU   

Smršťování betonu je zmenšování objemu látky způsobené migrací nebo odpařováním 

vody ze vzorku. 

Dělí se dle doby vzniku a jakým vlivem je vyvoláno. Je to vlhkostní smrštění, 

hydratační smrštění, karbonatační smrštění, plastické smrštění a autogenní smrštění.  
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1) Vlhkostní smršťování 

Způsobeno přechodem a odpařováním vody v kapilárách. Vlhkostní smrštění dosahuje 

hodnot 2,5 mm/m, tvoří 2/3 z celkového smrštění a probíhá po dobu okolo 21 dní. 

2) Hydratační smrštění 

Vyvolává hydratace slínkových minerálů. Při hydrataci dochází k objemovým změnám, 

které následně působí na beton. Hydratační smrštění dosahuje hodnot 0,2 mm/m po 

40 až 50 dnech. 

3) Plastické smrštění 

Plastické smrštění vzniká vodorovným přetvořením vyvolaným rychlejším 

odpařováním a vysušováním povrchu betonu než uvnitř betonové matrice. Vzniká při 

nevhodném ošetřování betonu, u betonu s velkým vodním součinitelem a v průběhu 

letních betonážích. Trhliny při absence ošetřování mohou mít tloušťku až 3 mm. 

4) Autogenní smršťování 

Je chemický proces způsobený zmenšením objemu složek hydratací, vnitřním 

vysycháním a vývojem hydratačních teplot. Probíhá dlouho dobu, ovšem nejvyšší 

nárust má po 7 dnech a dosahuje hodnot až 0,9 mm/m. 

 

Vznik trhlin a růst smršťovacího napětí v závislosti na čase je vyobrazen na Obr. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13. Závislost vývoje pevnosti betonu v tahu na čase a vznik podružných i zatěžovacích 

napětí [29] 

 

5) Karbonatační smrštění 

Působí na povrchu betonu, kde je beton v kontaktu se vzduchem. Vliv oxidu uhličitého 

na beton vytváří objemové změny. Karbonatační smrštění dosahuje hodnot 0,7 až 1,0 

mm/m po dobu několika let. [29] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

V praktické části této diplomové práce jsou shrnuté poznatky a informace 

ohledně tvorby receptur a zkušebních těles, zkoušení dle platných evropských norem 

a vyhodnocování výsledků, získaných z normových zkoušek i z pozorování 

zúčastněných pracovníků. Tato práce má za cíl nalézt a ověřit: 

I. vlastnosti recyklovaného kameniva a jeho vliv na vlastnosti betonu 

II. možnost využití čedičových vláken, které by dokázala eliminovat negativní vliv 

recyklovaného kameniva na vlastnosti betonu, jako jsou statický modul pružnosti, 

pevnost v tlaku, smrštění betonu a pevnost v tahu za ohybu (mez úměrnosti, 

zbytková pevnost).  

 

 
Obr. 14. Schéma výroby a zkoušení praktické části 

NÁVRCH 
RECEPTŮR

ZKOUŠKY 
KAMENIVA

sítový rozbor

stanovení objemové hmotnosti zrn a 
nasákavosti

stanovení množství 
odplavitelných částic

stanovení vlhkosti 
sušením v sušárně

BETONÁŽ

ZKOUŠENÍ 
ČERSTVÉHO 
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zkouška sednutím

objemová hmotnost 

obsah vzduchu

TVORBA 
ZKUŠEBNÍCH 

TĚLES

ZKOUŠENÍ 
ZTVRDLÉHO 

BETONU

objemová 
hmotnost

stanovení 
smrštění betonu 

pevnost v tlaku 
zkušebních těles

stanovení 
statického modulu 
pružnosti v tlaku

měření pevnosti v 
tahu za ohybu (mez 

úměrnosti, 
zbytková pevnost)
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4 METODIKA PRÁCE 

I. ETAPA 

V první fázi bylo nutné naplánovat možné zkoušky, které by nejlépe zachytily a 

zhodnotily strukturní změny betonu při použití různých dávek čedičových vláken 

v závislosti na množství použitého recyklovaného kameniva. Po naplánování zkoušek 

byla provedena kontrola všech zkušebních zařízení, zda jsou připravena na zkoušení a 

vypočítání potřebného množství zkušebních těles pro dané zkoušky s minimální 

četností těles pro ekvivalentní výsledky. Dále tato etapa zahrnovala přibližný výpočet 

potřeby surovin pro provedení praktické části a následné uskladňování těchto surovin. 

 

II. ETAPA 

Nyní bylo nutné připravit, ozkoušet a zhodnotit dílčí suroviny. Zda jsou ve vhodném 

stavu pro použití, v dostatečném množství a v případě nutnosti ozkoušet jejich 

vlastnosti. Tato etapa se hlavně věnovala zkoušení kameniva přírodního i 

recyklovaného. Toto zkoušení bylo velmi důležité pro stanovení optimální křivky 

zrnitosti, upravení receptur a pro dodatečné sušení či namáčení kameniva.  

 

 

 

 

Obr. 15. Ovlhčení recyklovaného kameniva 0/8 a uzavření nepropustnou fólií, vždy 24 h před 

betonáží 

 

Například přírodní kamenivo 0/8 Beisfjord bylo přirozeně sušeno v laboratorních 

podmínkách při teplotě 20±1 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 60±5 %. Naopak 
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recyklované kamenivo 0/8 JARO bylo nutné 24 hodin před betonáží ovlhčit potřebným 

množstvím vody, aby kamenivo bylo ze 75 % zcela nasyceno vodou . Toto předvlhčení 

recyklovaného kameniva zabraňovalo nasakování záměsové vody v průběhu míchaní 

a při zpracování čerstvého betonu. 

  

III. ETAPA 

Samotná třetí etapa betonování obsahovala přípravu míchacího zařízení, laboratoře, 

zkušebních zařízení, forem a vážení dílčích surovin do betonu. Průběh plnění míchačky 

byl následovný: 

1. Do prázdného a ovlhčeného míchacího zařízení bylo nasypáno jemné 

kamenivo přírodní i recyklované frakce 0/8, cement a pigment.  

2. Míchací zařízení bylo spuštěno a v průběhu míchání byla přidávána 

čedičová vlákna a zároveň hrubé kamenivo přírodní 8/22,4 a recyklované 

0/22,4. Vlákna byla přidávána do míchacího zařízení před hrubým 

kamenivem z důvodu možného zaklesnutí vsázky a nebezpečí poškození 

míchacího zařízení. Před přidáním tekutých složek byly všechny suché 

složky řádně zhomogenizovány a vlákna rozdispergovány ve směsi.  

3. Následně se do směsi přidaly 2/3 vypočítané záměsové vody, po ovlhčení 

suchých složek byl přidán plastifikátor se zbytkem záměsové vody.  

Čerstvý beton vhodné konzistence dle zkoušky sednutím S4, či beton, kterému by další 

přídavek vody či plastifikátoru způsobil snížení stability a soudržnosti kameniva 

s cementovým tmelem, či by docházelo k bleedingu, byl připravený pro stanovení 

objemové hmotnosti čerstvého betonu, stanovení obsahu vzduchu a výrobu 

zkušebních těles. Zkušební tělesa se vytvářela v kovových, plastových a dřevěných 

formách způsobem horního plnění s hutněním pomocí dusání hutnící tyčí, externí 

vibrací a poklepávání po stranách forem gumovým kladivem k odvzdušnění kontaktní 

zóny čerstvého betonu a formy. Zkušební tělesa tvrdla v laboratorních podmínkách 

přikryté igelitovou plachtou pro zvýšení hydratačního tepla po dobu 24 hodin. 

Následně byla zkušební tělesa odformována a umístěna do vodní lázně o teplotě     

20±1 °C.  

 

IV. ETAPA 

Poslední etapa se věnuje, přípravě, měření a zkoušení zkušebních těles. 

Vyhodnocování průběhu zkoušky a dat z normových zkoušek jako pevnost v tlaku, 

statický modul pružnosti, stanovení smrštění betonu a měření pevnosti v tahu za 

ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost).  
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5 POUŽITÉ METODY A SUROVINY 

5.1 Suroviny 

• Přírodní kamenivo 0/8 Beisfjord 

Písek byl uskladněný v ocelovém kontejneru s proměnlivou vlhkostí ve skladu 

laboratoře. Nově přivezený písek použitý poprvé 12/11 měl stejné složení a zrnitost 

jako písek předešlý. Ovšem byl nadměrně nasycen vodou. Písek byl před každým 

použitím přirozeně sušen v malé vrstvě na podlaze laboratoře.  

 

• Přírodní kamenivo 8/22,4 

Hrubé kamenivo mělo skoro 20 % drobného kameniva menšího než 8 mm, před 

použitím bylo nutné kamenivo přesítovat. 

 

• Recyklované kamenivo 0/8 JARO 

Jedná se o velice nasákavé kamenivo, které je ve skladu uskladněné při aktuální vlhkosti 

cca 1,9 %. Kamenivo bylo 24 h před betonáží nasyceno stanoveným množstvím vody a 

uzavřeno nepropustnou fólií do 75% nasycení. Zásadně ovlivňovalo konzistenci a 

množství přidávané záměsové vody. Pokud by toto drobné kamenivo nebylo z 75 % 

nasyceno vodou, odebíralo by záměsovou vodu v průběhu míchání a při tvorbě 

zkušebních těles. To by způsobilo výrazné změny v konzistenci a zpracovatelnosti 

čerstvého betonu.  

Obr. 16. Přírodní kamenivo Beisfjord 

frakce 0/4 

Obr. 17. Přírodní kamenivo Beisfjord 

frakce 4/8 
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• Recyklované kamenivo 0/22,4 JARO 

Jedná se o velmi nasákavé kamenivo a bylo přivezeno taky dosti vlhké. Aktuální vlhkost 

tohoto kameniva vycházela na 75% nasycení. Tudíž nebylo nutné kamenivo přivlhčovat.  

 

• Voda 

Voda byla použita z vodovodního řádu z Narvik Vann. 

 

• Cement Ultipro Standard 

Byl použit pytlovaný cement CEM II/B-S 52,5 N od norské firmy Ultipro. Výrobce uvádí 

vlastnosti cementu jako měrnou hmotnost 3080 kg/m3, měrný povrch (blaine) 470 

m2/kg a nabitých pevností cementu 18 MPa po 1 dni, 28 MPa po 2 dnech a 58 MPa po 

28 dnech. 

V průběhu jiného testování byly provedeny zkoušky cementu jako měrná 

hmotnost pyknometricky a měrný povrch pomocí Blaine, rozlití na střásacím stolku 

normové malty, pevnosti trámečku po 7,28 a 90 dnech. Naměřené vlastnosti 

odpovídají vlastnostem uváděný výrobcem. 

 

• Superplastifikační přísada Dynamon SX-23 od firmy Mapei 

Je akrylový superplastifikátor na vodní bázi jako 26% roztok akrylových polymerů. Pro 

odružování zrn cementu využívá technologii DPD (Designed Performance Polymer). 

Tento produkt od firmy Mapei je vhodný pro betony se stupněm zpracovatelnosti S4 a 

S5 dle zkoušky sednutím. Dále je vhodný pro transportbetony a samozhutnitelné 

Obr. 18 Recyklované kamenivo JARO 

frakce 0/4 

Obr. 19 Recyklované kamenivo JARO 

frakce 4/8 
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betony. Výrobce uvádí vlastnosti tohoto produktu jako objemová hmotnost 1 070 ± 20 

kg/m3 při 20°C a bez obsahu chloridu.  

 

• Čedičová vlákna od firmy ReforceTech 

Vyráběná z čedičových monovláken spojených pomocí polymerní matrice do 

makrovlákna a tvarováním do spirály zajišťující vyšší soudržnost vlákna a cementové 

pasty. Pro tuto práci byla využita vlákna o délce 43 mm, což je dvojnásobná délka 

největšího zrna kameniva, a tudíž by měla být dobře zakotvená v betonové matrici a 

přebírat tahová zatížení. Vlákna mají nominální průměr 0,72 mm, objemovou hmotnost 

2100 kg/m3, minimální hodnotu modulu pružnosti 44 GPa, a minimální pevnost v tahu 

900 MPa. Díky podobné objemové hmotnosti jako má samotný beton by nemělo 

docházet k sedimentaci vláken na dno formy u velmi tekutých betonů ani k vyplavování 

k povrchu. 

 

 
Obr. 20. Čedičové vlákno zlomené   Obr. 21. Čedičové vlákno celistvé 

 

• Pigment od firmy BAYFERROX 920 

Je jemný žlutý prášek skládající se z 99,4 % ze syntetických hydroxidů železa α-FEOOH 

s měrnou hmotností 4000 kg/m3 a s minimálním propadem 99,96 % na sítě o velikosti 

oka 0,045 mm. Tvar zrn je jehlicovitý s velikostmi stran 0,1 na 0,6 µm. 
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Obr. 22. Připravené navážky (zleva) čedičových vláken od firmy ReforceTech délky 43 mm, 

pigment od firmy BAYFERROX 920 a superplastifikační přísada Dynamon SX-23 od firmy Mapei 

 

5.2 Receptury 

Jednotlivé receptury a dílčí suroviny byly navrhovány dle ČSN EN 206+A1 jako 

množství cementu a vodní součinitel. Poměr hrubého/drobného a přírodního 

kameniva (NA) a recyklovaného kameniva (RCA) byl navrhnut dle výsledku zkoušek 

kameniva ze sítových rozborů a z předchozích zkušeností s těmito kamenivy. Poměr 

použitých kameniv je zobrazen v Tabulka 6. Množství superplastifikátoru se odvíjelo od 

největšího možného dávkování pro zvýšení zpracovatelnosti, které nesnižovalo 

stabilitu čerstvého betonu a nevytvářelo krvácení betonu. Použitá čedičová vlákna 

v tomto případě nahrazují v průmyslu využívaná ocelová vlákna, pro možné budoucí 

srovnání s těmito vlákny bylo použito 6,7 kg/m3 čedičových vláken, což objemově 

odpovídá 25 kg/m3 ocelových vláken. Tato hodnota patří k běžným dávkám ocelových 

vláken v norském stavebním průmyslu. Množství 10,8 kg/m3 čedičových vláken opět 

objemově odpovídá 40 kg/m3 ocelových vláken. Toto množství ocelových vláken se 

používá jako maximální hodnota ve stavebním a dopravním průmyslu v Norsku 

z důvodu zpracovatelnosti.  
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Tabulka 5. Složení jednotlivých receptur betonů 

Složení 

jednotlivých 

receptur  

[kg/1 m3] 
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RCA0-BF0 350 7 149 0,40 1279 656 - - 3,68 - 

RCA0-BF6,7 350 7 150 0,40 1271 652 - - 4,36 6,7 

RCA0-BF10,8 350 7 150 0,40 1270 652 - - 4,36 10,8 

RCA60-BF0 350 7 160 0,40 512 262 527 463 4,36 - 

RCA60-BF6,7 350 7 160 0,40 512 261 525 461 4,36 6,7 

RCA60-BF10,8 350 7 161 0,40 507 261 523 458 4,36 10,8 

RCA100-BF0 350 7 168 0,40 - - 905 771 4,36 - 

RCA100-BF6,7 350 7 164 0,40 - - 901 774 4,80 6,7 

RCA100-BF10,8 350 7 163 0,40 - - 899 763 4,80 10,8 

 

Tabulka 6. Procentuální zastoupení kameniva ve směsi 

Procentuální 

zastoupení 

kameniva 

Poměr kameniva 

přírodního/recyklovaného 

NA 

0/8 

NA 

8/22,4 

RCA 

0/8 

RCA 

0/22,4 

RCA0-BFx 100/0 67 33 - - 

RCA60-BFx 40/60 26,8 13,2 32,3 27,7 

RCA100-BFx 0/100 - - 53,8 46,2 
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Graf. 1. Křivky zrnitosti použitých směsí kameniv a srovnávací Fullerova křivka 

 

5.3 Prováděné zkoušky 

Všechny prováděné zkoušky byly uskutečněny v odborné laboratoři UiT – 

Campus Narvik dle normových postupů a normového vybavení. 

 

5.3.1 Zkoušky kameniva 

5.3.1.1 Sítový rozbor 

Prováděná dle ČSN EN 12390-7, Zkoušení geometrických vlastností kameniva – 

Část 1: Stanovení zrnitosti – Sítový rozbor. 

 

• Popis 

Zkouška spočívá v rozdělení sypkého materiálu na různé velikosti zrna pomocí sady sít 

s různou a posloupnou velikostí otvorů. 

 

• Postup 

Zkoušení se provádí na vysušeném vzorku, který je rovnoměrně rozdělen pomocí 

zmenšovacího zařízení a vsypán do sloupce sít s velikostí oka 

0/0,063/0,125/0,25/0,5/1/2/4/5,6/8/11,2/16/22,4 mm. Poté je zapnut vibrační stolec, 
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který vyvolá mechanické kmity usnadňující propad zrn kameniva. Po rozdělení 

kameniva na sítech je každé samostatné síto i zbylý propad zváženo a zaznamenáno. 

 

• Vyjádření výsledků 

Výsledkem je procentuální hmotnost zrn kameniva na sítě o určité velikosti otvoru vůči 

celkové hmotnosti zkoušeného vzorku. Jednotlivé procentuální propady jsou následně 

zaznamenány graficky jako křivka zrnitosti zkoušeného kameniva. [32] 

 

 
Obr. 23. Použitá sada sít pro sítový rozbor 

 

5.3.1.2 Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti 

Prováděno dle ČSN EN 1097-6, Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností 

kameniva – Část 2: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti. 

 

• Popis 

Stanovení objemové hmotnosti zrna kameniva pomocí pyknometrické zkoušky závisí 

na vážení stejného objemu definované nádoby se změnou hmotnosti s náplní vody, 

kameniva a vody a pouze kameniva. Nasákavost kameniva je stanovena jako množství 

vody, které je kamenivo schopno absorbovat. 

 

• Postup 

Stanoví se hmotnost vysušeného kameniva i kameniva zcela nasáklého vodou pro 

určení nasákavosti kameniva. Dále je kamenivo rozděleno na frakce menší než 4 mm a 
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větší než 4 mm. Nasáknuté kamenivo větší než 4 mm je váženo v pyknometru 

zaplněného vodou. Dále je zvážená hmotnost pouze pyknometru a pyknometru zcela 

zaplněného vodou. Zváženo je i samotné kamenivo větší než 4 mm a povrchově 

osušeno. 

Kamenivo menší než 4 mm je pyknometricky váženo stejně jako kamenivo větší 

než 4 mm. Ovšem samotné nasáklé kamenivo je osušováno povrchově pomocí 

proudícího vzduchu. Moment, kdy je kamenivo menší než 4 mm povrchově osušeno se 

stanoví pomocí kovové kuželové formy. Forma větším průměrem k podložce je zcela 

zaplněna sušeným kamenivem po okraj. Poté je do horního otvoru vlastní vahou 

pouštěn kovový pěch 25krát. Poté je kužel rovnoměrně zvednut a v případě 

povrchového osušení se kamenivo rozsype v určitém úhlu. V případě nerozsypáni je 

kamenivo stále povrchově vlhké a v případě plného dochází už k sušení kameniva. 

 

• Vyjádření výsledků 

Výsledkem nasákavosti je procentuální rozdíl hmotností vysušeného a zcela 

nasyceného kameniva. Výsledkem objemové hmotnosti je podíl zjištěné hmotnosti 

kameniva a jeho přesném objemu pomocí pyknometrické zkoušky. 

 

Výsledek nasákavosti je zaokrouhlen na 0,1 % a výsledek objemové hmotnosti je 

zaokrouhlen na nejbližších 10 kg/m3. [33] 

 

 

  

 

 

 

 

 

Obr. 24. Povrchové sušení frakce 0/4 

Obr. 25. Zkoušené kamenivo v 

pyknometru 
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5.3.1.3 Stanovení množství odplavitelných částic 

Prováděno dle postupu norské laboratoře UiT Narvik a zrušené normy ČSN 72 

1173, Stanovení odplavitelných částic a hliněných hrudek v kamenivu. 

 

• Popis 

Zkoušení kameniva, která stanovuje podíl jemných částic o velikosti zrna menší než 

0,063 mm, částic rozpustných ve vodě a znečištění v rámci recyklace kameniva. 

 

• Postup 

Vysušený zkušební vzorek kameniva je zvážen a postupně promýván na sítě s velikostí 

oka 0,063 mm do úplného odplavení částic menší než 0,063 mm. Promytý zbytek na 

sítě je vysušen a zvážen. 

 

• Vyjádření výsledků 

Výsledkem je procentuální úbytek hmotnosti vlivem odplavení částic menších než 0,063 

mm mezi vysušeným kamenivem před promytím a po promytí. [34] 

 

 
Obr. 26. Promývání kameniva na sítě s velikostí oka 0,063 mm 
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5.3.2 Zkoušky čerstvého betonu 

5.3.2.1 Zkouška sednutím 

Prováděná dle ČSN EN 12350–2, Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška 

sednutím. 

 

• Popis: 

Zkouška čerstvého betonu ukazující schopnost samovolného pohybu, hybnost a 

konzistenci čerstvého betonu.   

Zkušební zařízení je forma ve tvaru dutého komolého kužele. Vyrobená z kovu 

nereagující s cementovou kaší o tloušťce stěn 1,5 mm. O rozměrech dolní základny 200 

± 2 mm, horní základny 100 ± 2 mm a výšky 300 ± 2 mm.  

Propichovací tyč musí být rovná, z oceli o kruhovém průřezu o průměru (16 ± 1) mm 

a délce (600 ± 5) mm se zaoblenými konci. 

 

• Postup: 

Forma se zafixuje na podkladní desce a naplní se čerstvým betonem ve třech vrstvách. 

Každá vrstva je hutněna 25 vpichy propichovací tyčí, a to vpichy do kontaktu předchozí 

vrstvy. Po naplnění formy čerstvým betonem se odstraní násypka a horní okraj je 

zarovnán. Po odfixování formy k podkladní desce je forma zvedána svislým tahem po 

dobu 2 až 5 sekund. Po zvednutí formy a ustálení čerstvého betonu je změřena výška 

sednutí čerstvého betonu oproti výšce formy.  

 

• Vyjádření výsledků 

Výsledná hodnota je zaokrouhlena na nejbližších 10 mm a zatřízena. Zkouška musí být 

provedena do 150 sekund. [35] 
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Tabulka 7. Stupně sednutí a jejich 

hodnoty dle ČSN EN 12350–2 

Stupeň sednutí Sednutí [mm] 

S1 10 až 40 

S2 50 až 90 

S3 100 až 150 

S4 160 až 210  

S5 vice jak 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27. Zkouška sednutím 

5.3.2.2 Objemová hmotnost čerstvého betonu 

Prováděná dle ČSN EN 12350–6, Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Objemová 

hmotnost. 

 

• Popis: 

Měření objemové hmotnosti čerstvého betonu je závislost na hmotnosti čerstvého 

betonu vůči objemu formy, v níž je betonový vzorek vytvářen.  

Zkušební zařízení je nádoba s minimálním objemem 5 l, která je dostatečně tuhá 

a těsná. Forma by měla mít rozměr o velikosti minimálně čtyřnásobku největšího zrna 

hrubého kameniva. Materiál nádoby by neměl reagovat s cementovou kaší.  

 

• Postup: 

V první řadě se zváží prázdná nádoba na laboratorních vahách (s přesností na 0,01 kg). 

Následně se zafixuje na vibračním stole a naplní se čerstvým betonem a zhutní. Vrchní 

okraj se zarovná a nádoba se z vnějšího povrchu očistí od zbytečného betonu. Nakonec 

se zváží plná nádoba. 
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• Vyjádření výsledků 

Následně se objemová hmotnost vypočítá podle vzorce: 

𝐷 =
𝑚2−𝑚1

𝑉
  [kg/m3] 

kde 

D je objemová hmotnost [kg/m3] 

m2  hmotnost plné nádoby [kg] 

m1  hmotnost prázdné nádoby [kg] 

V  objem nádoby [m3] 

 

Výsledná hodnota D se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3. [36] 

 

5.3.2.3 Obsah vzduchu 

Stanovený dle ČSN EN 12350-7, Zkoušení čerstvého betonu – Část 7: Obsah 

vzduchu – Tlakové metody. 

 

• Popis 

Použitá tlakoměrná metoda závisí na známém objemu vzduchu o známém tlaku 

v uzavřené nádobě s neznámým objemem vzduchu ve vzorku betonu. 

 

• Postup 

Nádoba na zkoušení obsahu vzduchu se naplní čerstvým betonem a zhutní. Okraj 

nádoby je zarovnán čerstvým betonem a je očistěn, aby víko nádoby přiléhalo k nádobě 

s betonem. Uzavření víka nádoby a naplnění vodou pomocí otevřených kohoutů. 

Následné uzavření kohoutů a natlakování tlakoměru. Pomocí tlakoměru a kruhové 

stupnice je odečtena procentuální hodnota obsahu vzduchu v čerstvém betonu. 

 

• Vyjádření výsledků 

Výsledkem je procentuální vyjádření obsahu vzduchu zaokrouhleno na nejbližší 0,1 %. 

[37] 
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Obr. 28. Zařízení na měření obsahu vzduchu v čerstvém betonu 

 

5.3.3 Zkoušky ztvrdlého betonu  

5.3.3.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

Prováděná dle ČSN EN 12390–7, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová 

hmotnost ztvrdlého betonu. 

 

• Popis: 

Měření objemové hmotnosti ztvrdlého betonu je závislost hmotnosti zkušebního tělesa 

vůči objemu zkušebního tělesa.  

 

• Postup: 

Změří se rozměry zkušebního tělesa pomocí posuvného měřidla (s přesností 0,5 %) a 

zváží se zkušební těleso na laboratorních vahách (s přesností na 0,1 % z hmotnosti), 

nejdříve však 24 hodin po betonování zkušebního tělesa dle ČSN EN 12350-1. 

 

• Vyjádření výsledků 

Následně se objemová hmotnost vypočítá podle vzorce: 

𝐷 =
𝑚

𝑉
  [kg/m3] 
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kde 

D je objemová hmotnost [kg/m3] 

m  hmotnost zkušebního tělesa [kg] 

V  objem zkušebního tělesa [m3] 

 

 Výsledná hodnota D se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3.[38] 

 

5.3.3.2 Pevnost v tlaku zkušebních těles 

Prováděná dle ČSN EN 12390–3, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v 

tlaku zkušebních těles. 

 

• Popis: 

Pevnost v tlaku je závislost vnější síly působící na zkušební těleso vůči ploše působení 

na zkušební těleso o rozměrech 150x150x150 až do meze porušení.  

 

• Postup: 

Vytvořená zkušební tělesa a jejich následné ošetřování odpovídá normovému postupu 

dle ČSN EN 12350-1 a ČSN EN 12390-2. K vyvození vnější síly je použit zkušební lis dle 

EN 12390-4. Před zkouškou pevnosti v tlaku je potřeba očistit dotykové plochy od 

zbytků písku a materiálu. Poté může být zkušební těleso uloženo na střed spodní tlačné 

plochy s přesností 1 % velikosti krychle a je rovnoměrně zatěžováno až do meze 

porušení. Zkušební těleso je zatěžováno rychlostí 0,6±2 MPa/s. 

 

• Vyjádření výsledků 

Následně se pevnost v tlaku vypočítá podle vzorce:  

𝑓𝑐 =
𝐹

𝐴
  [MPa]   

kde 

fc je pevnost v tlaku [MPa] 

F   síla vyvozená na lisu [N] 

A tlačená plocha, je plocha kolmo ke směru hutnění zkušebního tělesa [mm2] 

 

Výsledná hodnota fc se zaokrouhlí na 0,1 MPa.[39] 
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Obr. 29. Zkušební těleso po zkoušce pevnosti v tlaku 

5.3.3.3 Stanovení smrštění betonu 

Prováděná dle ČSN EN 12390-16, Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 16: Stanovení 

smrštění betonu. 

 

• Popis 

Při procesu zrání betonu v suchém prostředí s teplotou 20 °C ± 1 °C a relativní vlhkostí 

vzduchu 65 ± 5 % dochází k odpařování vody a změně struktury betonu. Tyto efekty 

způsobují objemové změny zkušebního tělesa, vyvolávají smrštění betonu. Pomocí 

zabetonovaných měřících bodů na obou koncích zkušebního tělesa a měřící základny 

je možné určit celkové smrštění na délce zkušebního tělesa o rozměrech 100x100x500 

mm v době zrání betonu.  

 

• Postup 

Zkušební těleso je vybetonováno do speciální kovové formy, viz Obr. 32, které je 

opatřené dvěma měřícími body se zapuštěnými trny uprostřed konců zkušebního 

tělesa. Zapuštěné trny jsou v průběhu betonáže zaaretované ve čele ocelové formy, a 

to zamezuje jejich případný posun.  

Po 24 hodinách zrání je zkušební těleso odformováno, zváženo a je pomocí 

digitálního úchylkoměru v měřícím rámu změřeno s přesností 0,001 mm. Měření 

celkového smrštění je velice citlivé a jakékoliv změny mohou ovlivnit výsledek měření. 

Proto je důležité nastavovat počáteční hodnotu úchylkoměru vždy na stejný etanol a 
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měřit zkušební těleso vždy na stejné straně, při stejném otočení tělesa v měřícím rámu. 

Po měření je zkušební těleso uloženo do prostředí s teplotou 20 °C ± 1 °C a relativní 

vlhkostí vzduchu 65 ± 5 %. V tomto prostředí zkušební těleso setrvá do dalšího vážení 

a měření celkového smrštění. Měření se provádí po 1, 3, 7, 14, 21, 28, 56 a 90 dnu zrání 

zkušebního tělesa. Zkušební těleso může opustit prostředí pro uložení nanejvýš na 10 

minut v den měření.   

 

• Vyjádření výsledků 

Výpočet celkového smrštění betonu dle rovnice: 

𝜀𝐶𝑆(𝑡, 𝑡0) = (𝑙(𝑡0) − 𝑙𝐶𝑆(𝑡))/𝐿0 [mm/mm] 

kde 

𝜀𝐶𝑆(𝑡, 𝑡0)  je celkové smrštění zkušebního tělesa v čase t [mm/mm] 

𝑙(𝑡0)   počáteční hodnota smrštění po 24 h zrání v čase t0 [mm] 

𝑙𝐶𝑆(𝑡)  aktuálního hodnota smrštění v čase t [mm] 

𝐿0 = 𝐿 − 2 ∗ (𝑧𝑎𝑏𝑒𝑡𝑜𝑛𝑜𝑣á𝑛𝑎 čá𝑠𝑡 𝑚ěří𝑐íℎ𝑜 𝑏𝑜𝑑𝑢)  

měřící délka zkušebního tělesa [mm] 

𝐿   délka zkušebního tělesa [mm] 

 

Výsledná hodnota celkového smrštění 𝜀𝐶𝑆(𝑡, 𝑡0) je vyjádřena jako *10-6 [mm/m].[40] 

 

 
Obr. 30. Měřící rám s digitálním úchylkoměrem a etanolem 



56 

 

 

      
Obr. 31. Automatický zvlhčovač vzduchu zajištující požadovanou relativní vlhkost vzduchu (L) 

Obr. 32. Ocelová forma pro přípravu zkušebního tělesa s rozměry 100x100x500 s dvěma 

zabetonovanými měřícími bod (P) 

5.3.3.4 Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku 

Prováděná dle ČSN ISO 1920-10, Zkoušení betonu – Část 10: Stanovení statického 

modulu pružnosti v tlaku upravena o využití zkušebních těles ve tvaru krychle 

150x150x150 mm pro destruktivní stanovení pevnosti v tlaku a využití tří zkušebních 

těles ve tvaru válce s výškou 300 mm a průměrem základny 150 mm nedestruktivně 

pro stanovení statického modulu pružnosti v tlaku.   

 

• Popis 

Zkušební těleso ve formě válce s délkou 300 mm a průměrem základny 150 mm je 

vystaveno základnímu napětí 0,5 MPa a následně napětí stoupá do 1/3 stanovené 

pevnosti v tlaku daného betonu. Zvyšování a snižování napětí probíhá cyklicky 

v několika intervalech. Po celou dobu je zaznamenáváno pomocí měřícího rámu (viz 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) poměrné přetvoření odpovídající napětí.  
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• Postup 

Vytvořená zkušební tělesa a jejich následné ošetřování odpovídají normovému 

postupu dle ČSN EN 12350-1 a ČSN EN 12390-2. Ve dnech zrání 7,28 a 90 dní jsou 

zkušební tělesa vyndána z vodního uložení a povrchově osušena. Dále se u těchto 

zkušebních těles stanový Objemová hmotnost ztvrdlého betonu a pro 3 zkušební tělesa 

(krychle 150x150x150) Pevnost v tlaku zkušebních těles. Pro zbylá zkušební tělesa 

(válec 300x150 mm) proběhla nedestruktivní zkoušení statického modulu pružnosti 

v tlaku.  

V případě nerovného čela zkušebních válců byla čela zkušebního tělesa upravena 

a mechanicky zbrousena dle ISO 1920-4.  

Po stanovení pevnosti v tlaku zkušebních těles ve tvaru krychle byla přepočítána 

pevnost v tlaku pro zkušební tělesa ve tvaru válce, a tím zjištěna třetinová pevnost 

v tlaku zkušebního tělesa. Změřená zkušební tělesa byla osazena do tlakového lisu, kde 

byl instalován měřící rám na střed výšky válce. Při nedostředném zatěžování, či 

nevhodné instalaci měřícího rámu docházelo k rozdílným poměrným přetvořením (více 

jak 20 %) u měřících bodů. V tento moment bylo zkoušení přerušeno a došlo 

k dostředění zkušebního tělesa, či přesnější instalaci měřícího rámu.  

Každé zkušební těleso bylo zkoušeno třikrát (se změnou vodorovného umístění 

měřícího rámu) v daný den zrání betonu a po úspěšném stanovení bylo zpět vráceno 

do vodního uložení.  

 

• Vyjádření výsledků 

Statický modul pružnosti v tlaku 𝐸𝐶 v MPa je dán vztahem: 

𝐸𝐶 =
𝜎𝑎 − 𝜎𝑏

𝜀𝑎 − 𝜀𝑏
 

 

𝜎𝑎 horní zatěžovací napětí [MPa] 

𝜎𝑏 základní napětí tj. 0,5 MPa 

𝜀𝑎 průměrné poměrné přetvoření při 

horním zatěžovacím napětí [-] 

𝜀𝑏 průměrné přetvoření při základním 

zatěžovacím napětí [-] 

 

Výsledek se vyjádří v GPa na 3 platná číslice  

a jako průměr ze tří zkoušení a třech  

zkušebních těles. [41] 

 

 

Obr. 33. Zkušební těleso s měřícím 

rámem pro stanovení statického 

modulu pružnosti v tlakové lisu 
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5.3.3.5 Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, 

zbytková pevnost) 

Prováděná dle ČSN EN 14651+A1, Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny – 

Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost). 

 

• Popis: 

Chování betonu s kovovými (či jinými druhy) vlákny v tahu je posuzováno dle hodnot 

meze úměrnosti daného betonu, která je vypočítaná z fyzických parametrů vzorku a 

síly zatížení na lisu při rozevření trhliny 0,05 mm a hodnot zbytkové pevnosti v tahu za 

ohybu betonu, která odpovídá síle zatížení vyvolané lisem v momentě rozevření trhliny 

0,5; 1,5; 2,5 a 3,5 mm. Celé vyobrazení a průběh zkoušky je možné pozorovat na 

vyhodnoceném grafu vyvozené síly na lisu v závislosti na rozevření trhliny po 28 dnech 

zrání betonu.  

 

• Postup: 

Zkušební tělesa odpovídají ČSN EN 12390-1 o jmenovité šířce a výšce 150 mm a délce 

mezi 550 až 700 mm. Zkoušené betony musí mít největší velikost zrna kameniva 32 mm 

a/nebo délka vláken nesmí přesáhnout 60 mm. Zkušební těleso se betonuje a ošetřuje 

dle ČSN EN 12350-1 a ČSN EN 12390-2. Postup a poměr plnění je znázorněn na Obr. 

34. Forma je po naplnění z 90 % zhutněna externí vibrací. Následovně je forma 

doplněna a zarovnána v průběhu vibrace.  

 

 
Obr. 34. Postup plnění kovové/ocelové formy (1 a 2 pořadí plnění formy) [42] 

 

Provedení příčného zářezu do zkušebního tělesa se zhotovuje pomocí řezu pilou 

za mokra na stranu kolmou ve směru hutnění. Umístění zářezu popisuje Obr. 35. 

Norma definuje umístění zářezu uprostřed rozpětí zkušebního tělesa, dále šířku zářezu 

maximálně 5 mm a rozměr hsp, tedy vzdálenost dna zářezu k protilehlé stěně 

zkušebního tělesa musí být 125 mm ± 1 mm. Po provedení zářezu je zkušební těleso 

opět vráceno do vodní lázně a musí být dále ošetřováno ve vodní lázni před samotným 

zkoušením na lise alespoň 3 dny.  
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Obr. 35. Poloha zářezu do zkušebního tělesa z bočního pohledu [42] 

 

Ošetřování zkušebního tělesa ve vodní lázni musí být ukončeno nejpozději 3 h 

před zkouškou. Vyndání zkušebního tělesa 3 h před zkouškou je dostatečná doba na 

přípravu, nalepení kotevních destiček a umístění snímače. Lepení kotevních destiček 

pomocí dvousložkového lepidla X60 je vhodné provádět na suchém povrchu 

zkušebního tělesa.  

 

 

 

 

 

 K měření rozevření trhliny je nutné připravit zařízení detekující rozevření trhliny 

a změření parametrů vzorku jako délka, šířka, výška zkušebního tělesa a vzdálenost 

Obr. 36. Uspořádání a umístění měření rozevření trhliny (CMOD) [42] 
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dna zářezu od protilehlé hrany tělesa pomocí posuvného měřidla s přesností na 0,1 

mm. Snímač se musí umístit uprostřed šířky zářezu v polovině rozpětí zkušebního 

tělesa tak, aby vzdálenost konce čidla snímače a spodního líce zkušebního tělesa byla 

nejvýše 5 mm. Tato vzdálenost y musí být také změřena pomocí posuvného měřidla 

s přesností na 0,1 mm. Samotné zkušební těleso je umístěno do středu testovacího lisu 

na dvě podpory ve tvaru válečku. Samotná ohybová zkouška je řízena zkušebním 

strojem zatěžující zkušební těleso v návaznosti na rychlost zvětšování trhliny (CMOD) 

0,05 mm/min. Při překročení rozevření trhliny 0,1 mm zkušební stroj přepne 

zatěžování, aby se rychlost rozevírání trhliny snížila na 0,2 mm/min. Zkouška je 

ukončena v případě úplného zlomení zkušebního tělesa, či když je hodnota CMOD 

rovná 4 mm.  

 

• Vyjádření výsledků 

Mez úměrnosti dle rovnice: 

𝑓𝑐𝑡,𝐿
𝑓

=
3𝐹𝐿𝑙

2𝑏ℎ𝑠𝑝
2   [MPa] 

kde 

𝑓𝑐𝑡,𝐿
𝑓  je mez úměrnosti [MPa] 

FL   zatížení odpovídající největší hodnotě v intervalu CMOD=0,05 mm [N] 

l   délka rozpětí [mm] 

b   šířka zkušebního tělesa [mm] 

hsp   vzdálenost mezi koncem zářezu a horní hranou zkušebního tělesa [mm] 

 

Zbytková pevnost v tahu za ohybu dle rovnice: 

𝑓𝑅,𝑗 =
3𝐹𝑗𝑙

2𝑏ℎ𝑠𝑝
2   [MPa] 

kde 

𝑓𝑅,𝑗 je zbytková pevnost v tahu za ohybu odpovídajíc CMOD = CMODj (j=1,2,3,4)  

    [MPa] 

Fj   zatížení odpovídající CMOD = CMODj (j=1,2,3,4) [N] 

l   délka rozpětí [mm] 

b   šířka zkušebního tělesa [mm] 

hsp   vzdálenost mezi koncem zářezu a horní hranou zkušebního tělesa [mm] 

 

Výsledná hodnota meze úměrnosti 𝑓𝑐𝑡,𝐿
𝑓  a výsledná hodnota zbytkové pevnosti v tahu 

za ohybu  𝑓𝑅,𝑗 se zaokrouhlí na 0,1 MPa. [42] 
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Obr. 37. Připravené a umístěné zkušební těleso pro měření pevnosti v tahu za ohybu (mez 

úměrnosti, zbytková pevnost) se senzorem detekující rozevírání trhliny 
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6 VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK 

6.1 Zkoušky kameniva 

Zkoušení vlastností vstupních surovin je klíčové pro následující tvorbu receptur a 

přípravy betonu odpovídající požadavkům na kvalitu. Použité kamenivo se mezi 

s sebou velice lišilo, a to z důvodu využití přírodního těženého kameniva, které splňuje 

všechny požadavky dle ČSN EN 12620 +A1 – Kamenivo do betonu a využívá se k výrobě 

betonových výrobků v této oblasti a kamenivem recyklovaným. 

 

Tabulka 8. Výsledky ze zkoušení kameniva, NA – přírodní kamenivo, RCA – recyklované 

kamenivo 

 

Objemová 

hmotnost 

zrn 

Nasákavost 

Množství 

odplavitelných 

částic 

 [kg/m3] [%] [%] 

NA 0/8 2670 0,81 2,45 

NA 8/22,4 2770 0,44 0 

RCA 0/8 2390 8,74 5,72 

RCA 0/22,4 2490 5 2,25 

 

 

 
Graf. 2. Křivka zrnitosti použitých kameniv  
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Recyklované kameniva JARO pochází z recyklátu z prefabrikované výroby 

stropních dílců SPIROLL, stěnových panelů a zbytků z transport betonu. Toto 

recyklované kamenivo se liší od přírodního kameniva hlavně vyšším obsahem jemných 

částic. U frakce 0/8 u recyklovaného kameniva je více odplavitelných částic o 3,27 % než 

u RCA 0/22,4. Větší zrna tohoto recyklovaného kameniva je směs cementové matrice a 

kameniva. Podíl cementové matrice a kameniva v zrnu je závislý na receptuře 

matečného betonu, druhu drtičů, pevnost ztvrdlého cementu a tvrdosti kameniva. 

Tento „slepenec“ je viditelný na Obr. 38. Ztvrdlá cementová matrice obsahuje více 

mikro a makropórů než těžené přírodní kamenivo. Tudíž obsažená cementová matrice 

v zrnu recyklovaného kameniva zvyšuje porozitu tohoto zrna. A proto objemová 

hmotnost zrn recyklovaného kameniva je o 280 kg/m3 menší než u NA. Vyšší porozita 

zrn RCA a vyšší obsah jemných částic zvyšuje potřebné množství vody nasycení se do 

pórů kameniva i ovlhčení vyššího měrného povrchu. To způsobuje, že RCA frakce 0/8 

má vyšší nasákavost o 7,93 % proti NA frakce 0/8.  

Ze sítového rozboru je patrné, že RCA ve frakci 0/8 má menší podíl střední 

frakce, a to od velikosti zrna 0,5 mm do 4 mm proti NA frakce 0/8. Největším rozdílům 

v propadu dochází na sítě o velikosti 1 mm a to o 33 % méně. Ovšem s porovnáním s 

optimální křivkou zrnitosti dle Fullera má RCA 0/8 bližší hodnoty něž NA frakce 0/8.  

 

 
Obr. 38. Zrno recyklovaného kameniva JARO 
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6.2 Zkoušky čerstvého betonu 

Tato zkoušení ověří vlastnosti betonu v prvních fázích výroby betonového prvku. 

Výsledky a pozorování chování betonu v průběhu míchání, a ve stavu čerstvém, může 

kategorizovat tyto betony do stavů použitelnosti pro různé druhy stavebních 

konstrukcí, i možnosti transportu a ukládání čerstvého betonu. V tomto testování je 

předpoklad, že vyšší dávky recyklovaného kameniva a čedičové výztuže mohou 

snižovat zpracovatelnost čerstvého betonu. 

 

Tabulka 9. Výsledky ze zkoušení čerstvého betonu 

 
Objemová 

hmotnost  

Zkouška 

Sednutím  

Obsah 

vzduchu  

 [kg/m3] [mm] třída [%] 

RCA0-BF0 2470 210 S4 2 

RCA60-BF0 2310 200 S4 2,6 

RCA100-BF0 2220 130 S3 2 

RCA0-BF6,7 2430 200 S4 2,4 

RCA60-BF6,7 2330 180 S4 2,2 

RCA100-BF6,7 2240 110 S3 1,8 

RCA0-BF10,8 2440 190 S4 2,8 

RCA60-BF10,8 2340 160 S4 1,9 

RCA100-BF10,8 2230 50 S2 2,2 

 

Využívání rozptýlených kompozitních výztuží v betonu s sebou přináší možné 

komplikace při míchacím procesu. Vlákna jsou v průběhu dopravy a skladování do sebe 

zaklesnuta a vytváří velké chomáče, které je nutné rozdrobit už před vstupem této 

složky do míchacího zařízení. Dávkování vláken probíhalo postupným přidáváním 

roztrhaných chomáčů, a tím se docílilo oddělení vláken od sebe a vhodného 

rozprostření vláken v celém objemu čerstvého betonu. Při nevhodném dávkování 

vláken může dojít k zaklesnutí vsázky, a tím až k poškození míchacího zařízení, či 

k nerovnoměrné distribuci vláken po objemu zkušebního tělesa, které výrazně ovlivní 

jeho mechanické vlastnosti. Vliv čedičových vláken se projevoval v čerstvém betonu 

hlavně při zkoušce sednutí. Využití vláken při dávkování 6,3 a 10,8 kg/m3 snížilo sednutí 

proti referenčnímu betonu o 10 mm a 20 mm, a i přesto zachovalo třídu S4, mimo 

vzorku s RCA100. Vyšší dávka vláken snižuje hybnost, zvyšuje stabilitu čerstvého 

betonu, ale při manipulaci s touto směsí nezhoršuje pracovní schopnost. Rozdílné 

dávkování vláken nemá viditelný vliv na změnu objemové hmotnosti a obsah vzduchu 
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v čerstvém betonu. Množství vzduchu v čerstvém betonu se pohybuje mezi hodnotami 

1,8 až 2,8 %, což nemá zásadní vliv na vlastnosti čerstvého ani ztvrdlého betonu.  

 

 
Graf. 3. Závislost sednutí čerstvého betonu na množství RCA a BF 

 

 Využití recyklovaného kameniva popsané v 6.1 -Zkoušky kameniva má velký vliv 

na vlastnosti čerstvého betonu. Jak již bylo zmiňováno, ostrý tvar zrn, vyšší podíl jemné 

frakce způsobuje menší hybnost a zhoršení zpracovatelnosti čerstvého betonu. 

S vyšším dávkováním recyklovaného kameniva dochází ke zmenšení sednutí kužele. U 

receptur bez vláken dochází ke snížení hodnoty sednutí o 70 mm mezi recepturou se 

100% přírodním a 100% recyklovaným kamenivem. Klasifikačně dochází ke změně 

stupně sednutí dle ČSN EN 12350–2 z S4 na S3. U betonu RCA100-BF10,8 dochází 

dokonce ke změně stupně sednutí z S4 na S2 s rozdílem hodnot sednutí o 140 mm. 

Ostrá zrna recyklovaného kameniva s čedičovými vlákny se do sebe zaklesnou a jejich 

vazbu lze těžce bez vnější vibrace rozbít.  
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Graf. 4. Závislost objemové hmotnosti čerstvého betonu na množství použitého RCA a BF 

 

Z předchozích zkoušek víme, že recyklované kamenivo má menší objemovou 

hmotnost než kamenivo přírodní, proto zákonitě při využití více recyklovaného 

kameniva musí klesat objemová hmotnost čerstvého betonu proti referenční 

receptuře. U receptur s 60% náhradou recyklovaného kameniva dochází ke snížení 

objemové hmotnosti čerstvého betonu v průměru o 5 %, u receptur se 100% náhradou 

recyklovaného kameniva dochází ke snížení objemové hmotnosti čerstvého betonu 

v průměru až o 8,5 % proti recepturám se 100% přírodním kamenivem. Objemovou 

hmotnost čerstvého betonu se stejným kamenivem při porovnání využití BF lehce 

ovlivňuje obsah vzduchu, však se zanedbatelným rozdílem bez vlivu na vlastnosti 

ztvrdlého betonu. Výsledky objemové hmotnosti korespondují s množstvím použitého 

recyklovaného kameniva a obsahu vzduchu v čerstvém betonu. 

 Recyklované kamenivo má velkou nasákavost proti kamenivu přírodnímu. 

Předem nasáknutí recyklovaného kameniva ze 75 % před mícháním se předchází 

vsakování záměsové vody do recyklovaného kameniva v procesu míchání. I takto 

připravené kamenivo si ovšem v průběhu zkoušení čerstvého betonu, a tvorby 

zkušebních těles, stále bere část záměsové vody z čerstvého betonu. Tudíž rozhodující 

pro zkoušení a práci s touto směsí je čas. Protože v čase dochází k výraznému zhoršení 

zpracovatelnosti. Tento efekt měnící se zpracovatelnosti v relativně krátkém časovém 

úseku práce s čerstvým betonem by mohl být eliminován využitím superplastifikátoru 

s opožděnou aktivitou.   
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6.3 Zkoušky ztvrdlého betonu 

Zkoušky ztvrdlého betonu ukazují a prověřují vlastnosti a schopnost betonu 

odolávat vnějším silám v různých zatěžovacích stavech. Zkušební tělesa byla po celou 

dobu zrání 7, 28 a 90 dnů uložena ve vodě v laboratorních podmínkách při teplotě    

20±1 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 60±5 %.  

 

6.3.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

Tabulka 10. Výsledky ze zkoušení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu v 7, 28 a 90 dnech zrání 

Objemová 

hmotnost  

7 D  28 D  90 D  

[kg/m3] [kg/m3] [kg/m3] 

RCA0-BF0 2450 2460 2460 

RCA60-BF0 2320 2320 2320 

RCA100-BF0 2260 2260 2260 

RCA0-BF6,7 2430 2440 2440 

RCA60-BF6,7 2330 2330 2330 

RCA100-BF6,7 2250 2260 2270 

RCA0-BF10,8 2420 2420 2430 

RCA60-BF10,8 2340 2350 2350 

RCA100-BF10,8 2250 2260 2260 

 

U betonu obsahujícího pouze přírodní kamenivo došlo ke zmenšení objemové 

hmotnosti o 10 kg/m3 mezi čerstvým a ztvrdlým betonem. Snížení objemové hmotnosti 

může být způsobeno vypařováním záměsové vody hlavně při procesu tuhnutí a 

tvrdnutí v prvních 24 hodinách zrání betonu v laboratorních podmínkách pod plachtou. 

Dalšími proměnnými může být vliv osušení při vyndávání zkušebního tělesa z vodního 

uložení, či rozměrová nestabilita.   

 

Betony s 60% náhradou mají konstantní hodnoty objemové hmotnosti čerstvého 

a ztvrdlého betonu. Betony se 100% náhradou dokonce zvyšují svou objemovou 

hmotnost o 20 kg/m3 mezi čerstvým a ztvrdlým betonem. Tento efekt může způsobit 

systém otevřených pórů recyklovaného kameniva. Recyklované kamenivo s větší 

nasákavostí v průběhu tuhnutí a tvrdnutí postupně uvolňuje před nasáknutou vodu do 

vlhkostní rovnováhy kameniva a cementové matrice. Dochází k postupnému přísunu 

vody z pórů kameniva do stále reagujícího cementového tmele. Nezreagovaná zrna 

cementu tak mají možnost dále hydratovat a vytvářet celistvou strukturu, zatímco se 
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póry kameniva vyprazdňují. Po 24 hodinách jsou zkušební tělesa umístěna do vodní 

lázně, kde póry kameniva opět nasakují vodu do svých pórů.  

 

 
Graf. 5. Závislost objemové hmotnosti ztvrdlého betonu ve stáří 7 dnů na množství RCA a BF 

 

V 7denním stáří dosahují betony rozdílných hodnot s různými tendencemi. 

Zajímavý je například fakt, že se zvyšující se dávkou čedičových vláken dochází ke 

snižování objemové hmotnosti ztvrdlého betonu RCA0. Naopak u betonu RCA60 

dochází ke zvyšování objemové hmotnosti se zvyšující se dávkou čedičových vláken. U 

betonu RCA100 nedochází k patrným změnám s rozdílnou dávkou čedičových vláken. 

Mezi dávkováním čedičových vláken 0 až 10,8 kg/m3 dochází ke snížení objemové 

hmotnosti ztvrdlého betonu RCA0 o 30 kg/m3, ke zvýšení objemové hmotnosti 

ztvrdlého betonu RCA60 o 20 kg/m3. Vysvětlení těchto obrácených trendů lze nalézt v 

Graf. 1. Křivky zrnitosti použitých směsí kameniv a srovnávací Fullerova křivka. Betony 

RCA0 mají vyšší zastoupení kameniva o velikosti zrna 0,5 až 4 mm, tudíž má tato směs 

zcela vyplněnou mezerní hmotu kamenivem o objemové hmotnosti 2670 kg/m3. Pokud 

ovšem do této už velice hutné směsi vložíme vlákna, která mají objemovou hmotnosti 

2100 kg/m3 dochází k nahrazování kameniva lehčími čedičovými vlákny, a proto se 

objemová hmotnost ztvrdlého betonu RCA0 se zvyšující se dávkou čedičových vláken 

snižuje. U betonu RCA60 zvyšování objemové hmotnosti ztvrdlého betonu s rostoucí 

dávkou čedičových vláken může způsobovat zrnitost, kde přidaná vlákna nenahrazují 
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kamenivo, které má stále vyšší objemovou hmotnost, ale zapadají snadněji do mezerní 

hmoty a snižují množství vzduchových dutin. Betony RCA100 nevykazují patrné změny 

objemové hmotnosti ztvrdlého betonu se zvyšováním čedičových vláken.  

 

 
Graf. 6. Závislost objemové hmotnosti ztvrdlého betonu ve stáří 28 dnů na množství RCA a BF 

 

Vodní uložení a postupná hydratace má za následek navýšení objemové 

hmotnosti betonů v průměru o 10 kg/m3. Dosavadní trend změn objemové hmotnosti 

ztvrdlého betonu v závislosti na množství použitých čedičových vláken pokračuje i v 28 

dnech zrání. Objemová hmotnost ztvrdlého betonu RCA0 klesá o 40 kg/m3 a beton 

RCA60 stoupá o 30 kg/m3 v závislosti na dávkování čedičových vláken. Beton RCA100 

nevykazuje zjevné změny mezi recepturami s rozdílným dávkováním čedičových 

vláken.  

Mezi 28denním a 90denním zráním betonu nedochází k patrné změně objemové 

hmotnosti ztvrdlého betonu.  
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Graf. 7. Závislost objemové hmotnosti ztvrdlého betonu ve stáří 90 dnů na množství RCA a BF 

 

6.3.2 Pevnost v tlaku 

Zkoušení probíhalo se zkušebními tělesy ve tvaru krychle o hraně 150 mm na 

tlakové lisu. Výsledky jsou zde uváděny jako aritmetický průměr ze 3 zkušebních těles.  

 

Tabulka 11. Výsledky ze zkoušení pevnosti v tlaku betonu po 7, 28 a 90 dnech zrání 

Pevnost v tlaku 
7 D  28 D  90 D  

[MPa] [MPa] [MPa] 

RCA0-BF0 52,3 64,4 81,1 

RCA60-BF0 40,0 49,8 62,8 

RCA100-BF0 35,1 42,8 51,3 

RCA0-BF6,7 53,3 64,1 79,1 

RCA60-BF6,7 40,7 51,7 64,4 

RCA100-BF6,7 33,5 44,2 53,3 

RCA0-BF10,8 48,0 60,3 71,8 

RCA60-BF10,8 39,4 50,4 59,4 

RCA100-BF10,8 34,3 45,6 53,1 
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Destruktivní zkoušení pevnosti v tlaku ukazuje, že nejvyšších hodnot pevnosti 

v tlaku dosahují betony RCA0 a nejnižších hodnot dosahují betony RCA100. Potvrzuje 

se tímto předpoklad, že přídavek recyklovaného kameniva snižuje pevnost v tlaku. 

Nahrazením z 60 % přírodního kameniva kamenivem recyklovaným dochází ke snížení 

pevnosti v tlaku o 23,5 % proti referenčním betonům. U betonu RCA100 dochází ke 

snižování pevnosti v tlaku až o 32,8 % proti referenčním betonům. Vyšší dávky 

recyklovaného kameniva snižují pevnost betonu v tlaku. Avšak i betony RCA100 

dosahují po 7 dnech pevnosti v tlaku přes 30 MPa.   

 

 
Graf. 8. Závislost pevnosti v tlaku ve stáří 7 dnů na množství RCA a BF 

 

Přidáním 6,7 kg čedičových vláken na 1 m3 betonu RCA0 dochází ke zvýšení 

pevnosti v tlaku o 1,9 %. Ovšem dalším přidáním čedičových vláken o dávce 10,8kg/m3 

dochází ke snížení pevnosti v tlaku o 8,2 % referenčnímu betonu. Přidáním 6,7 kg 

čedičových vláken na 1 m3 betonu dojde ke snížení pevnosti v tlaku o 22,1 % S vyšší 

dávkou čedičových vláken (10,8 kg/m3) dochází ke snížení pevnosti v tlaku o 24,5 % u 

betonu RCA60 proti referenčnímu betonu RCA0-BF0. U betonu RCA100 dochází v 

průměru ke snižování pevností v tlaku o 32,8 % u BF0 a s přídavkem vláken dochází ke 

snižování pevnosti v tlaku o 36,0 pro RCA100-BF6,7 a 34,4 % pro RCA100-BF10,8. 
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Přídavek čedičových vláken 6,7 kg/m3 se pozitivně projevuje pouze u betonu RCA0. 

Jinak snižuje pevnosti betonu v tlaku v jednotkách MPa v 7 dnech zrání.  

 

V dalších 21 dnech zrání je patrné, že betony ve vodní lázni mají dostatečný přísun 

vody, která dopomáhá k další hydrataci nehydratovaných zrn cementu. Postupná 

hydratace a zvýšení objemové hmotnosti ztvrdlého betonu vyvolává zvýšení pevnosti 

v tlaku v průměru o 26,2 % mezi 7denním a 28denním stářím betonu.  

 Betony se zvyšujícím přídavkem RCA májí stále menší pevnost v tlaku proti 

betonu s RCA0. Beton RCA60 má menší pevnost v tlaku o 22,6 % a beton RCA100 až o 

33,5 %. Vyšší dávky recyklovaného kameniva snižují pevnost betonu v tlaku. Avšak i 

betony RCA100-BF0 dosahují po 28 dnech pevnosti v tlaku přes 42 MPa, což odpovídá 

pevnostní třídě betonu C30/37. Betony RCA60 vyztužené čedičovými vlákny dosahují 

dokonce o dvě pevnostní třídy výše, a to na C40/50. 

Přídavek čedičových vláken u betonu RCA0 v době zrání 28 dní snižuje pevnost 

tlaku o 0,5 % u dávky čedičových vláken 6,7 kg/m3 a o 6,4 % u dávky čedičových vláken 

10,8 kg/m3. Pro betony RCA60-BF6,7 a RCA60-BF10,8 vykazují stále menší pevnosti 

v tlaku o 20 a 21,8 % proti referenčnímu betonu RCA0-BF0. I betony RCA100 vykazují 

snížení pevnosti v tlaku o 31,4 a 29,2 % pro množství použitých čedičových vláken BF6,7 

a BF10,8 proti hodnotám referenčního betonu RCA0-BF0.  

Čedičová vlákna v době zrání 28 dnů nedokážou eliminovat snížení pevnosti 

v tlaku způsobené vyšší dávkou recyklovaného kameniva. Dokážou však zvýšit pevnost 

v tlaku betonu s recyklovaným kamenivem o cca 3 %.  

 

Mezi 28 a 90 dnem zrání dochází v průměru mezi všemi betony o zvýšení pevnosti 

v tlaku o 21,5 %. V tom časovém horizontu mají jednoznačně nejvyšší navýšení hodnot 

betony nevyztužené s přírodním a recyklovaným kamenivem RCA60-BF0 a to o více jak 

26,0 % pevnosti v tlaku. Naopak nejnižší navýšení pevnosti v tlaku má beton RCA100-

BF10,8 s recyklovaným kamenivem a s dávkou čedičovými vlákny 10,8 kg/m3 a to o 16,4 

% více.  

Z naměřených dat lze říct, že mezi 28 dnem a 90 dnem zrání způsobuje vyšší 

dávka recyklovaného kameniva pomalejší nárust pevností v tlaku. Použití čedičových 

vláken převážně snižuje zvyšování pevnosti v tlaku proti referenčním nevyztuženým 

betonům.  
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Graf. 9. Závislost pevnosti v tlaku ve stáří 28 dnů na množství RCA a BF 

 

Mezi 7 a 90 dnem zrání je zvýšení pevnosti v tlaku v průměru vyšší o 53,2 % mezi 

všemi betony. Zde se nám dostává zajímavých výsledků, kde nejvyšších hodnot zvýšení 

pevnosti v tlaku dosahuje beton RCA100-BF6,7 s 59,3 % v tomto časovém období. 

Úplně naopak se projevuje beton RCA100-BF0, který má nejmenší navýšení pevnosti 

v tlaku o 46,1 % v časovém úseku 7 a 90 dnů zrání.  

V nejdelším pozorovaném časovém horizontu mezi zkouškami pevnosti v tlaku 

v 7denním a 90denním zráním betonu dochází k jevům, že betony vyztužené 

čedičovými vlákny s vyššími dávkami recyklovaného kameniva RCA60 a RCA100 mají 

hodnotnější navýšení pevnosti v tlaku proti betonům s přírodním kamenivem. Využití 

čedičových vláken mělo velmi pozitivní navýšení pevnosti v tlaku pouze u betonů 

s recyklovaným kamenivem a dávkou čedičových vláken 10,8 kg/m3 proti referenčním 

betonům. Jinak využití čedičových vláken způsobuje menší navýšení pevnosti v tlaku 

v tomto časovém horizontu. 

 



74 

 

 

 
Graf. 10. Závislost pevnosti v tlaku ve stáří 90 dnů na množství RCA a BF 

   

V 90 dnech zrání naměřené výsledky ukazují, že betony s přírodním kamenivem 

RCA0 dosahují nejvyšších pevností v tlaku. Dosahují průměrných hodnot pevnosti 

v tlaku vyšších o 23,4 % proti betonům RCA60 a o 35,2 % vyšších proti betonu RCA100. 

Využití čedičových vláken dávky 6,7 kg/m3 převážně zvyšuje pevnost v tlaku u betonů 

RCA60 a RCA100 o 3,32 %. Ovšem u betonu RCA0 dochází ke snížení pevnosti v tlaku o 

2,5 % proti referenčním betonům. S vyšší dávkou čedičových vláken 10,8 kg/m3 dochází 

opět ke snížení pevnosti v tlaku betonu RCA0 a to 11,5 %. Betony RCA60 také 

zaznamenávají snížení pevnosti v tlaku o 5,5 % proti referenčnímu betonu RCA60-BF0. 

Vyztužením čedičovými vlákny v dávce 10,8 kg/m3 betonu RCA100 došlo ke zvýšení 

pevnosti v tlaku o 3,5 %.  

Poslední tlakové zkoušky betonu v 90 dnech zrání ukazují, že využívání 

recyklovaného kameniva snižuje pevnost v tlaku až o 1/3 pevnosti v tlaku při úplném 

nahrazení přírodního kameniva. S vyšším poměrem recyklovaného kameniva ku 

kamenivu přírodnímu dochází k většímu snižování mechanických vlastností betonu. 

Dle tohoto tvrzení se dá usuzovat, že k deformační zóně dochází v recyklovaném 

kamenivu nebo v tranzitní zóně. Cementová matrice by měla být pro všechny betony 

stejná, tudíž by měla dosahovat i stejných vlastností. 

Vyztužování čedičovými vlákny v dávkování 6,7 a 10,8 kg/m3 betonu neeliminuje 

negativní vliv recyklovaného kameniva na pevnost v tlaku betonu. Neblaze působí 
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hlavně na pevnost v tlaku u betonu s přírodním kamenivem. Pro betony 

s recyklovaným kamenivem a přídavkem BF6,7 dochází k drobnému zvýšení pevnosti 

v tlaku. Zvyšování dávky čedičových vláken nemá pozitivní vliv na pevnosti v tlaku 

betonu, proto se nabízí cesta ke snížení množství vláken pod 6,7 kg/m3. Snížení 

množství vláken může snížit počet kontaktních zón a zpevnit strukturu cementové 

matrice a kameniva.  

 

6.3.3 Statický modul pružnosti 

Zkoušení probíhalo se zkušebními tělesy na tlakovém lisu a pomocí měřícího 

rámu. Výsledky jsou zde uváděny jako aritmetický průměr ze tří měření statického 

modulu pružnosti a tří zkušebních těles.  

 

Tabulka 12. Výsledky ze zkoušení statického modulu pružnosti po 7, 28 a 90 dnech zrání 

Statický modul 

pružnosti 

7 D  28 D  90 D  

[GPa] [GPa] [GPa] 

RCA0-BF0 26,7 28,7 32,5 

RCA60-BF0 24,8 26,8 30,6 

RCA100-BF0 23,4 25,8 28,9 

RCA0-BF6,7 27,6 29,5 33,2 

RCA60-BF6,7 25,3 27,1 30,2 

RCA100-BF6,7 24,3 26,3 29,3 

RCA0-BF10,8 27,3 29,8 32,6 

RCA60-BF10,8 24,4 26,8 29,9 

RCA100-BF10,8 22,1 25,0 28,0 

 

Nedestruktivní zkoušení statického modulu pružnosti (𝐸𝐶) ukazuje, že nejvyšších 

hodnot pevnosti v tlaku i statického modulu pružnosti dosahují betony RCA0 a 

nejnižších hodnot dosahují betony RCA100. Potvrzuje se tímto předpoklad, že přídavek 

recyklovaného kameniva snižuje pevnost v tlaku a také statický modul pružnosti. 

Zvyšování dávky recyklovaného kameniva snižuje 𝐸𝐶 o 7,2 % a 12,4 % pro betony RCA60 

a RCA100 v 7 dnech zrání.  

 Úbytek 𝐸𝐶 betonu s recyklovaným kamenivem nezvrátilo ani přidání čedičových 

vláken. Obě dávky BF6,7 a BF10,8 vykazují snížení statického modulu pružnosti proti 

referenčnímu betonu RCA0-BF0. U betonu RCA60 o 5,1 % a 8,5 %, když to u betonu 

RCA100 o 8,9 % a až 17,1 %.   

Zvýšení 𝐸𝐶 se však pro jednotlivé betony podařilo pomocí přidání čedičových 

vláken v dávce 6,7 kg/m3. Betony RCA0-BF6,7 zaznamenávají zvýšení 𝐸𝐶 proti 
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referenčním betonu RCA0-BF0 o 3,4 %. Betony RCA60 a RCA100 mají stále menší 𝐸𝐶 

proti RCA0-BF0, však proti nevyztuženým betonům se stejným typem kameniva 

dochází ke zvýšení 𝐸𝐶 o 2,2 % a 3,9 %. V průměru přídavek 6,7kg/m3 zvyšuje 𝐸𝐶 o 3,2 % 

proti betonům BF0. Přídavek čedičových vláken zvyšuje statický modul pružnosti pro 

betony se stejným zastoupením RCA/NA v 7 dnech zrání betonu.  

 

 
Graf. 11. Závislost statického modulu pružnosti ve stáří 7 dnů na množství RCA a BF 

 

V době 7 dní a 28 dní zrání betonu v rámci pokračující hydratace dochází ke 

zvýšení 𝐸𝐶 v průměru o 9,3 % mezi 7denním a 28denním stářím betonu. Nejvyšší nárust 

𝐸𝐶 mají betony s RCA100, a to v průměru o 10,6 %. Betony RCA60 a RCA0 mají nárust 

𝐸𝐶 v průměru o 8,3 % a o 7,9 %.  

 Vliv RCA na 𝐸𝐶 se ve 28 dnech zrání převážně snižuje a dochází ke snížení rozdílu 

mezi betony s RCA60 a RCA100 proti betonu RCA0-BF0, a to ke snížení rozdílu o 1,3 %.  

 

Přidáním čedičových vláken způsobilo zvýšení statického modulu pružnosti (𝐸𝐶) 

o 2,8 a 3,7 % u betonu RCA0-BF6,7 a RCA0-BF10,8 proti betonům RCA0-BF0. Proti 

7dennímu zkoušení dále dochází ke snížení rozdílu betonů BF0 a BF6,7. Betony BF6,7 

mají stále vyšší 𝐸𝐶 o 1,9 %.  
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Graf. 12. Závislost statického modulu pružnosti ve stáří 28 dnů na množství RCA a BF 

 

Mezi 28 dny a 90 dny zrání dochází ke zvýšení statického modulu pružnosti (𝐸𝐶) 

o 12,0 % pro všechny betony. Výrazně menší navýšení 𝐸𝐶 o 9,4 % bylo změřeno u 

betonu RCA0-BF10,8 a naopak nejvyšších zvýšení dosahují betony nevyztužené RCA0 a 

RCA60, 13,2 a 14,3 %. Betony vyztužené BF6,7 a BF10,8 mají menší nárusty 𝐸𝐶. Betony 

BF10,8 zvětšují svůj rozdíl na 7,2 % v průměru proti betonu RCA0-BF0 a betony BF6,7 o 

5,0 %.  

 

Mezi 7 a 90 dnem zrání je zvýšení statického modulu pružnosti v průměru vyšší o 

22,0 % mezi všemi betony. Zajímavých hodnot dochází beton RCA100-BF0, který má 

nejmenší navýšení pevnosti v tlaku o 46,1 % a zároveň jedno z největších navýšení 𝐸𝐶o 

23,8 % v časovém úseku 7 a 90 dnů zrání. V době pozorování hydratace betonu právě 

nejvyšší tendencí dosahují betony s RCA. Nemají vyšší počáteční mechanické vlastnosti 

jako betony RCA0, však v závislosti na čase stále více snižují rozdíl mezi těmito betony. 

Tento efekt může být způsoben samovolným ošetřováním a postupným uvolňováním 

vody nasycené v zrnech RCA. Lze tedy předpokládat, že by se mohl v průběhu další 

hydratace rozdíl RCA převážně na statický modul pružnosti snižovat.  

 Přídavek čedičových vláken v dávce 6,7 kg a 10,8 kg/m3 do betonu s RCA 

nedokáže eliminovat negativní vliv RCA na statický modul pružnosti. Ovšem dokáže 
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výrazně zvýšit statický modul pružnosti převážně v důležitých 28 dnech zrání, kdy 

dochází k zatěžování konstrukce, či případných dalších stavebních úkonech. 

 

 
Graf. 13. Závislost statického modulu pružnosti ve stáří 90 dnů na množství RCA a BF 

 

V 90 dnech zrání mají výrazný 𝐸𝐶 betony s přírodním kamenivem. Vliv RCA je dále 

nižší v průměru o 7 % pro betony RCA60 a o 11,6 % pro betony RCA100 proti 

referenčnímu betonu RCA0-BF0.  

 Proti měření v 28 dnech zrání dochází zde ke snižování efektu vyztužování 

čedičových vláken. Betony BF6,7 mají vyšší 𝐸𝐶 pouze o 0,6 % v průměru a betony BF10,8 

dokonce nižší o 1,8 %. Pozitivní vliv na statický modul pružnosti přidáním čedičových 

vláken v dlouhodobém meřítku se zdá být minimální a ve vyšším dávkování (10,8 

kg/m3) dokonce i škodlivý.  
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Tabulka 13. Procentruální nárust pevnosti v tlaku a statického modulu pružnosti pro betony s 

rozdílným množství RCA a BF ve třech sledovaných obdobích 

Nárust mech. 

vlastností mezi 

7 a 90 dny 

zrání 

Pevnost v tlaku [%]  Statický modul pružnosti 

[%] 

7D/28D 28D/90D 7D/90D  7D/28D 28D/90D 7D/90D 

RCA0-BF0 23,2 26,0 55,2  7,7 13,2 21,9 

RCA60-BF0 24,6 26,0 57,1  8,2 14,3 23,6 

RCA100-BF0 22,0 19,7 46,1  10,5 12,0 23,8 

RCA0-BF6,7 20,3 23,4 48,4  7,1 12,5 20,4 

RCA60-BF6,7 27,1 24,4 58,1  7,0 11,5 19,3 

RCA100-BF6,7 31,9 20,8 59,3  8,2 11,3 20,5 

RCA0-BF10,8 25,6 19,1 49,5  9,0 9,4 19,3 

RCA60-BF10,8 27,6 17,9 50,5  9,8 11,4 22,3 

RCA100-BF10,8 33,0 16,4 54,8  13,0 12,1 26,7 

Průměr 26,2 21,5 53,2  8,9 12,0 22,0 

 

6.3.4 Stanovení smrštění betonu 

Tabulka 14. Celkové smrštění betonu po dobu 90 dnů 

 

Doba zrání [dny] 

1 3 7 14 21 28 56 90 

[µm/m] 

RCA0-BF0 0,0 85,1 144,7 195,8 259,6 270,2 268,1 366,0 

RCA60-BF0 0,0 75,5 146,8 243,7 366,0 401,1 501,2 631,0 

RCA100-BF0 0,0 136,2 193,6 295,8 493,7 557,5 708,6 883,1 

RCA0-BF6,7 0,0 100,0 131,9 195,8 317,1 320,3 280,9 368,2 

RCA60-BF6,7 0,0 73,4 94,7 237,3 326,7 403,3 507,6 620,4 

RCA100-BF6,7 0,0 38,4 138,5 262,2 360,2 413,5 541,4 658,6 

RCA0-BF10,8 0,0 77,7 125,6 194,8 282,2 298,1 317,3 382,2 

RCA60-BF10,8 0,0 65,0 100,1 208,8 266,3 341,9 427,1 553,9 

RCA100-BF10,8 0,0 61,8 125,7 282,3 367,5 449,6 525,2 629,6 

 

V prvních 7 dnech se smrštění většiny betonu pohybuje v podobném a prudkém 

růstu. Hodnoty smrštění se po 7 dnech pohybují od 94,7 do 146,8 µm/m. Pouze betony 

se 100% náhradou recyklovaným kamenivem vykazují vyšší smrštění už v raných fázích 

zrání betonu a to až 193,6 µm/m, tedy o 33,8 %.  
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Mezi 7 a 21 dnem zrání dochází k rozdílným tendencím růstu smrštění. Betony 

pouze s přírodním kamenivem vykazují nejméně pozvolný nárust smrštění v čase. 

Naopak betony RCA100 a RCA60 zaznamenávají prudké smršťování. Do 28 dnů zrání 

dochází u všech betonu k přechodu mezi prudkým nárustem smrštění v prvních 21 

dnech a lineárnějšímu pozvolnějšímu smršťování v následujících 90 dnech. V 28. den 

zrání zaznamenávají betony RCA100 a RCA60 vyšší smrštění o 287,3 a 130,9 µm/m, tedy 

o 106,3 a 48,5 % proti betonům RCA0. Po 28. dni zrání je smrštění všech betonů 

stabilnější. Betony nevyztužené RCA0/RCA60/RCA100 dosahují smrštění 

270,2/401,1/557,5 µm/m v prvních 28 dnech zrání a v následných 90 dnů zrání se 

smrštění zvýší o 95,8/229,9/325,6 µm/m. Nevyztužené betony RCA100 mají mnohem 

větší smrštění proti betonům RCA0 v 90 dnech až o 517 µm/m, což je vyšší smrštění o 

141 %. Betony RCA60 mají vyšší smrštění v 90 dnech o 265 µm/m tedy o 72,4 % proti 

referenčním betonům RCA0.  

 

 
Graf. 14. Závislost celkové smrštění různých betonu v závislosti na čase po dobu 28 dnů 

 

Z 90 dnů měření celkového smrštění betonu je patrné, že vyšší množství 

využitého recyklovaného kameniva velice negativně působí na objemové změny 

betonu. Betony s recyklovaným kamenivem mají v prvních 28 dnech nárust smrštění 
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skoro dvojnásobný. Takto velké smrštění v době zrání betonu může způsobovat 

rozsáhlé mikrotrhliny a otevřené kapiláry, které ohrožují odolnost betonu proti 

agresivním činitelům, mrazuvzdornost, nepropustnost a samotnou trvanlivost betonu. 

Vyšší smrštění je způsobeno větším množstvím vody, která je přidáno do betonu 

s vyšším množstvím recyklovaného kameniva. Všechny betony jsou dimenzovány na 

vodní součinitel 0,4. Ovšem recyklované kamenivo má velkou nasákavost, proto je 

nutné kalkulovat s faktem, že recyklované kamenivo na rozdíl od kameniva přírodního 

bylo nasycenou z 75 % vodou. Proto v betonech s recyklovaným kamenivem je v celku 

více vody než v betonech s čistě přírodním kamenivem. Recyklované kamenivo zvyšuje 

celkové smrštění betonu, ovšem není potvrzeno, že toto smrštění způsobuje více trhlin 

než smrštění u betonu s přírodním kamenivem. Nasáknuté recyklované kamenivo 

s vyšší pórovitostí na rozdíl od přírodního kameniva v postupu času uvolňuje nasáklou 

vodu a tím zásobuje vodou nezhydratovaná zrna cementu a beton se může samo 

ošetřovat, což by omezovalo tvorbu trhlin a otevřených kapilár.  

Cementový tmel je pro všechny typy betonu velice podobný, a tudíž k zásadním 

rozdílům ve smrštění dochází v samotném recyklovaném kamenivu a v kontaktní zóně 

cementové matrice a RCA kameniva. Kontaktní zóna v okolí RCA je poréznější, nasákne 

více vody a dochází k většímu smrštění. U betonu RCA0 vysychá cementový tmel, 

ovšem u betonu RCA60 a RCA100 vysychá podobně cementový tmel, poréznější 

kontaktní zóna cementové matrice matečního betonu/RCA a samotné RCA.  

 

V prvních sedmi dnech zrání se projevuje pozitivní účinek využití čedičových 

vláken. Betony vyztužené mají převážně v prvních sedmi dnech menší či velice 

podobné celkové smrštění s betony se stejnou dávkou recyklovaného kameniva. Ve 14 

dnech zrání betonu se celkové smrštění zkušebních těles vyrovnává v závislosti na 

množství recyklovaného kameniva. Nejvyššího rozptylu dosahuje beton RCA60-BF10,8 

vyšším smrštěním proti betonu RCA60-BF0 pouze o 34,9 µm/m. V následných dnech 

dochází k velkému rozptylu smrštění. Vyztužení čedičovými vlákny pozitivně působí u 

betonu RCA60, a hlavně u betonu RCA100. U betonu s 60% náhradou recyklovaného 

kameniva pozitivně působí pouze vyšší dávka čedičových vláken a to 10,8 kg/m3 

betonu. RCA60-BF10,8 má menší smrštění o 59,2 µm/m, tedy o 14,8 % proti betonu 

RCA60-BF0 v 28 dnech. Beton RCA60-BF10,8 se také nejblíže přiblížil k hodnotám 

smrštění referenčního betonu RCA0-BF0 ze všech betonů s recyklovaným kamenivem 

s hodnotou celkového smrštění 341,9 µm/m. Ovšem i tak má stále větší smrštění o 26,5 

% proti referenčnímu betonu. Dávka čedičových vláken 6,7 kg/m3 betonu RCA60 

zásadně neovlivňuje smrštění proti RCA60-BF0. Betony RCA60-BF0 a BF6,7 dosahují 

hodnot smrštění okolo 400 a 630 µm/m v 28 a 90 dnech zrání. Mají tedy vyšší smrštění 

o 49 a 70 % proti referenčnímu betonu RCA0-BF0. Efekt čedičových vláken na celkové 

smrštění je ovšem velice dobře pozorovatelný na betonech se 100% náhradou 
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recyklovaného kameniva. Betony RCA100 mají opravdu vysoké smrštění oproti 

ostatním betonům. V 28. a 90. den beton RCA100-BF0 dosahuje hodnot 557,5 a 883,1 

µm/m, což je o 106,3 a 141,3 % více než má referenční beton RCA0-BF0. Využití 

čedičových vláken dokázalo snížit smrštění betonu RCA100 blízko hodnotám RCA60-

BF0 a BF6,7. Bez využití vláken je rozdíl smrštění mezi RCA100-BF0 a RCA60-BF0 vyšší o 

156,4 µm v 28. dnech a v 90. dnech o 252,1 µm tedy skoro o 40 %. Při použití čedičových 

vláken 6,7 nebo 10,8 kg/m3 betonu je možné snížit rozdíl smrštění mezi betony RCA100 

a RCA60-BF0 a BF6,7 na 7,6 % v 28. dnech a dokonce na 2,0 % v 90. dnech zrání.  

Vyztužení čedičovými vlákny může ovšem působit na celkové smrštění i 

negativně. To potvrzuje měření betonu pouze s přírodním kamenivem. Vyztužené 

betony RCA0 mají vyšší smrštění až o 15 % v 28. dnech zrání. Poté se do 90 dnů zrání 

celkové smrštění skoro vyrovná. V prvních 28. dnech mají vyztužené betony RCA0 

rychlejší a vyšší tendenci smršťování, což může způsobovat tvorbu mikrotrhlin a 

otevřených kapilár. Ovšem samoošetřování betonu s RCA60 a RCA100 nebylo ze 

zkoušení pevnosti v tlaku ověřeno. Dokonce nárust pevností v tlaku mezi 28denní a 

90denním zráním ukazuje, že nejvyšší nárusty mají betony s přírodním kamenivem. 

Čedičová vlákna svojí vysokou tuhostí a velkou pevností v tahu zajištují hlavně 

stabilitu, pevnost v tahu a pevnost v tahu za ohybu v betonu. Pozitivní vliv na snížení 

smrštění betonu je jasně patrný pouze u betonu s recyklovaným kamenivem. Čím vyšší 

dávku recyklovaného kameniva i čedičové výztuže se využije, tím silnějšího efektu se 

dostavuje. Pouze u betonu s přírodním kamenivem dochází ke zvýšení celkového 

smrštění se zvyšující se dávkou čedičových vláken v betonu.  

Kamenivo recyklované může mít shodnější modul pružnosti jako čedičová vlákna 

než kamenivo přírodní, proto může docházet k jasně pozitivnímu efektu. Kdežto u 

betonu s přírodním kamenivem může mít přírodní kamenivo vyšší modul pružnosti, a 

proto se vliv vláken, tak jasně neprojevuje.  
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Graf. 15. Závislost celkové smrštění různých betonu v závislosti na čase po dobu 90 dnů 

 

Při této zkoušce není pozorovaatelný jediný parametr změna délky v závislosti na 

čase, se smršťováním betonu v přirozených podmínkách dochází v důsledku 

odpařování vody z betonu k úbytku hmotnosti v čase. Během měření celkového 

smrštění byly vzorky i váženy, a tak lze dle Graf. 16 pozorovat změny hmotnosti a určit 

množství odpařené vody z betonu během 90 dnů. Množství odpařené vody blízce 

souvisí s celkovým smrštěním, čím více se odpaří volné vody v betonu, tím více dochází 

ke smrštění. Proto průběh a rychlost úbytku hmotnosti zkušebního tělesa je 

nejintenzivnější v prvních 21 dnech zrání stejně jako u celkového smrštění. Mezi 21 a 

28 dnem se rychlost úbytku hmotnosti zpomaluje a do 90 zrání se trend zklidňuje a 

postupuje lineárněji.  

 Z výsledků je patrné, že nejmenší úbytek hmotnosti zaznamenávají betony RCA0 

pouze s přírodním kamenivem. Naopak nejvyšších hmotnostních úbytku se dostává 

betonům RCA 100 pouze s recyklovaným kamenivem, a to už od prvních 3 dnů zrání. 

V 90 dnech činí pokles hmotnosti betonu RCA0-BF0 o 1,4 %, zatímco u betonu RCA100-

BF0 až o 3,9 %. Pro betony RCA60-BF0 je pokles hmotnosti v 90 dnech o 2,7 %.  

Množství odpařené vody souvisí s množství vody vnesené do čerstvého betonu. 

Ač vodní součinitel je stejný pro všechny betony, tak množství vody vnesené do 
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čerstvého betonu je rozdílné. A to až skoro o 100 kg/m3. Tak to extrémní rozdíl množství 

vody je způsoben enormně rozdílnou nasákavostí přírodního a recyklovaného 

kameniva.  

 

 
Graf. 16. Úbytek hmotnosti různých betonu v čase po dobu 90 dnů 

 

Vliv využití čedičových vláken ovšem nijak závratně neovlivňuje množství 

odpařené vody z betonu. U betonu RCA0 vyztužování čedičovými vlákny snížilo 

hmotnost vzorku v 90 dnech o 1,9 % tudíž zvýšilo množství odpařené vody o 0,5 %. Pro 

betony RCA60 vyšší dávka čedičových vláken 10,8 kg/m3 snížila množství úbytku 

hmotnosti na 2,5 % v 90 dnech. Naopak vyztužení čedičovými vlákny dávkou 6,7 kg/m3 

u betonu RCA60 zapříčinilo zvýšení úbytku hmotnosti na 3 %. Pro betony RCA100 

působí vyztužování čedičovými vlákny pozitivně ve smyslu úbytku hmotnosti betonu. 

Vyztužený beton s recyklovaným kamenivem dosáhl úbytku hmotnosti po 90 dnech 

pouze 3,1 %.  

 

 
Obr. 39. Stanovení smrštění betonu pomocí digitálního úchylkoměru 
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6.3.5 Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, 

zbytková pevnost) 

Ze sledování tohoto postupného zatížení v průběhu zkoušky nedocházelo 

k možnému pozorování jevů ovlivňující průběh zkoušky vyvolané využitím různého 

druhu kameniv. Jediné pozorovatelné rozdíly na závěr zkoušky byli mezi zkoušenými 

betony BF0 a BF6,7, BF10,8. Tedy mezi betony nevyztuženými a vyztuženými 

rozptýlenou výztuží ve formě čedičových vláken. Tyto rozdíly byli pozorovatelné v délce 

zatěžování zkušební těles a v průběhu zlomu zkušebního tělesa. Zkušební tělesa BF0 

byla zatěžována po dobu 11 minut a došlo k úplnému zlomení vzorku (oddělení na dvě 

části, viz Obr. 41. Zlomení zkušebního tělesa nedocházelo v okamžiku posledního 

zaznamenaného zatížení. K porušení docházelo 3 až 7 s po odtížení zkušebního tělesa. 

Zatímco betony BF6,7 a BF10,8 byly zatěžovány po 23 minut a po ukončení zkoušky 

stále tvořili jeden prvek. Délka zatěžování a druh zlomu je způsoben přítomností 

čedičových vláken. Z toho lze usuzovat, že množství čedičových vláken 6,7 kg/m3 

betonu výrazně zvyšuje odolnost betonu proti náhlému zlomu konstrukčního prvku a 

zvyšuje únavovou pevnost betonu   

Mezi betony BF6,7 a BF10,8 nebyli pozorovány žádné vizuální rozdíly v délce, šířce 

a třepení trhliny v průběhu i po ukončení zatěžování.  

 

Tabulka 15. Výsledky meze úměrnosti a zbytkové pevnosti betonu v tahu za ohybu 

 fct,L 

fR,1 

(CMOD=0.5) 

fR,2 

(CMOD=1.5) 

fR,3 

(CMOD=2.5) 

fR,4 

(CMOD=3.5) 

[MPa] 

RCA0-BF0 5,347 0,417 0,009 0 0 

RCA60-BF0 4,488 0,283 0,021 0 0 

RCA100-BF0 4,161 0,275 0,020 0 0 

RCA0-BF6,7 4,974 1,718 0,809 0,413 0,245 

RCA60-BF6,7 4,332 0,928 0,440 0,250 0,156 

RCA100-BF6,7 4,201 0,963 0,431 0,220 0,135 

RCA0-BF10,8 4,459 1,736 0,930 0,548 0,347 

RCA60-BF10,8 4,312 1,744 1,011 0,628 0,408 

RCA100-BF10,8 4,132 1,043 0,610 0,390 0,255 

 

Dle naměřených a vypočítaných hodnot v Tabulka 15 a grafického zobrazení Graf. 

17 je patrné, že betony RCA0 nejlépe odolávají prvotnímu zatížení a dosahují nejvyšších 

hodnot meze úměrnosti. Vůbec nejvyšších hodnot meze úměrnosti dosahují betony 

RCA-BF0 a to 5,4 MPa.  S dalším přídavkem vláken dochází u betonu RCA0 ke snížení 
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meze úměrnosti o 7 a 16,6 % při dávce vláken 6,7 a 10,8 kg/m3. U všech druhů betonů 

BF0, BF6,7 a BF10,8 dochází ke snížení meze úměrnosti se zvyšující se dávkou 

recyklovaného kameniva. Ovšem tento trend se rozhodně neprojevuje v dalším 

průběhu zatěžování a v hodnotách zbytkové pevnosti. U betonu BF0 dochází 

k strmému snížení zbytkové pevnosti až k úplné ztrátě soudržnosti při rozevření trhliny 

1,8 až 2 mm. V těchto betonech se nenachází žádná výztuž, která by efektivně 

zachycovala tahová zatížení. Veškeré zatížení přebírají zrna kameniva a cementový 

tmel. Právě v těchto místech dochází k deformačním trhlinám až k úplné ztrátě 

soudržnosti. Betony BF6,7 a BF10,8 efektivně zachycují dlouhodobé zatížení, zvyšují 

zbytkovou pevnost betonu a eliminují možnost křehkého lomu. Použití 6,7 a 10,8 kg 

čedičových vláken na m3 betonu zvyšuje zbytkovou pevnost při rozevření trhliny 0,5 

mm o 312 a 316 % u betonu RCA0, o 227 a 515 % u betonu RCA60, o 250 a 280 % u 

betonu RCA100.  

 

 
Obr. 40. Neporušené čedičové vlálkno v trhlině po zkoušce Měření pevnosti v tahu za ohybu 

(mez úměrnosti, zbytková pevnost) 

 

Do meze úměrnosti betonu u dalších reálných materiálů platí Hookův zákon, 

který říká, že mez úměrnosti je úměrná statickému modulu pružnosti a přetvoření 

daného materiálu. Tudíž s rostoucím statickým modulem pružnosti musí růst i mez 
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úměrnosti při stejném přetvoření. Ovšem tento předpoklad není potvrzen srovnáním 

statického modulu pružnosti a pevnosti betonu v tlaku v době zrání 28 dnů.  

 

 
Graf. 17. Mez úměrnosti a zbytková pevnost v tahu za ohybu v závislosti na rozevření trhliny 

 

 

 

Obr. 41. Zatěžovací trhliny s různým přídavkem čedičových vláken po zkoušce pevnosti v tahu 

za ohybu 

 

 

RCA0-BF10,8 

A 

12.11. 

RCA0-BF6,7 

B  

4.11. 

RCA0-BF0 

A  

2.11. 



88 

 

 

6.3.6 Vizuální posouzení rozložení kameniva a 

deformační zóny 

Trámce 550x150x150 mm pro zkoušení pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, 

zbytková pevnost) byly odděleny v průběhu zkoušení, či po vyhodnocení této zkoušky. 

Pomocí využití pigmentu jako inertní příměs do betonu je nyní možné vizuálně 

posoudit lomovou plochu zkušebního tělesa po této zkoušce. Toto posouzení je 

doplňkové k normovým zkouškám betonu viz výše.   

Při zkoušení pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost) došlo 

k úplnému oddělení a ke křehkému lomu u betonu nevyztužených BF0. Samotný beton 

nemá dostatečné vlastnosti, aby zabránil naprosté ztrátě soudržnosti a nedošlo ke 

křehkému lomu. Z Obr. 42 je patrné, že k hlavní deformační zóně dochází v cementové 

matrici nově vybetonovaného zkušebního trámce a v samotném kamenivu NA. Tudíž 

lze usuzovat, že cementová matrice má vyšší pevnost v tahu za ohybu, než je kamenivo 

NA. Většina zrna kameniva NA byla rozlomena v zrnu. Tento jev je hlavně patrný u větší 

zrn kameniva (velikost zrna větší než 8 mm). V obrázku zaznamenáno černým 

obloukem. Ovšem nachází se i místa označena modrým obloukem, kde došlo 

k porušení v tranzitní zóně NA a cementové matrice. Však tento jev je méně patrný než 

porušení v samotném kamenivu NA.  

 

Obr. 42. Lomová plocha zkušebního trámce 550x150x150 mm z betonu RCA0-BF0 
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Obr. 43. Mikroskopické pozorování rozložení recyklovaného kameniva ve zkušebním vzorku 

 

V tomto posouzení má nedílnou součást pigment, který byl přidán jako inertní 

příměs do betonu. Pomocí tohoto pigmentu lze pozorovat i rozložení RCA a případné 

deformační zóny v betonech RCA. Dle Obr. 43 je možné vidět zrno RCA pozorované 

v optickém mikroskopu. Zrno RCA je sestaveno z různých zrn kameniva NA pojené 

matečním betonem (šedé barvy) a zapuštěno v nové cementové matrici (žluté barvy).  

 Obr. 44. Lomová plocha zkušebního trámce 150x150x550 mm z betonu RCA60-BF0 
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Stejně jako v betonu RCA0 z předchozího pozorování, i zde dochází převážně 

k deformační zóně nové cementové matrice, v kamenivu NA, a i v kamenivu RCA. 

V kamenivu RCA je také možné pozorovat deformační zóna v kontaktní zóně matečního 

betonu a zrna NA vyznačené žlutým obloukem.  

Při drcení prefabrikovaného prvku dochází k deformačním zónám a 

mikrotrhlinám v kamenivu, v cementové matrici nebo v tranzitní zóně. Z pozorování 

recyklovaného kameniva JARO vyplívá, že k hlavním deformačním trhlinám docházelo 

v zrnu kameniva a matečního betonu. Což naznačuje, že pro výrobu stropních nosníků 

SPIROLL bylo použité dosti tvrdé kamenivo a cement dosahující vysokých pevností.   

 

 
Obr. 45. Lomová plochy zkušebního trámce 150x150x550 mm z betonu RCA60-BF10,8 

 

Betony vyztužené BF6,7 a BF10,8 odolali naprosté ztrátě soudržnosti po zkoušce 

pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost). Proto byly následně 

mechanicky odděleny. Lomová plocha těchto betonu je patrná na Obr. 45, kde je 

možné pozorovat porušená vlákna BF, která se nacházejí v lomové ploše v různých 

směrech. Je zde patrné, že i přes dodržení veškerých postupů pro vyhotovení 

zkušebních těles s rozptýlenou výztuží nezaručuje směřování vláken v podélné ose 

trámce. Však stále v této lomové ploše přebralo zatížení v tahu za ohybu přes 50 

čedičových vláken pro beton BF10,8. Pro beton BF6,7 bylo napočítáno okolo 30 vláken, 

které se nacházeli v lomové ploše betonu. Počet BF napočítané v lomových plochách 

betonu odpovídá množství navážky BF.  
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ZÁVĚR 

Problematika využívání recyklovaného kameniva do betonu, a hlavně upravování 

recyklátu pro vhodnost použití do betonových konstrukcí, je v momentální 

ekonomicko-technologické situaci v ČR, a ve velké části světa, nejasná otázka. Dokud 

budou v dosahu výrobců a konzumentů betonu ložiska kvalitního kamene za příznivých 

nákladů, nedojde k velkému převratu na využívání recyklovaného kameniva. Pro 

některé demoliční firmy a sběrné dvory je úprava tohoto materiálu spíše přítěží. 

Rozhodně je však spousta společností a projektů, které se touto problematikou zabývá, 

a dosti úspěšně nachází možná řešení k využívání recyklovaného kameniva. Důkazem 

toho je i 116 recyklačních center po ČR, která odebírají stavební suť a třídí na jednotlivé 

složky stavebního odpadu. Avšak cesta k přípravě recyklovaného kameniva ve formě 

čistého a granulometricky vyváženého materiálu je stále komplikovaná. Rozsah 

použitých druhů materiálů, způsobu demolice, vážnost znečištění recyklátu kyselinami, 

oleji, či nebezpečnými látkami jako azbest nebo těkavé látky, jenom rozšiřuje 

nemožnost vhodného využití recyklovaného kameniva pro hutné konstrukční betony. 

Ovšem i přes tento komplikovaný proces, kdy se nám dostane surovina 

granulometricky vhodná, chemicky čistá a v nejlepším případě i praná, není práce s ní 

o mnoho jednodušší. I přes velkou různorodost vlastností různých recyklátů jsou velice 

nasákavé, křehké, mají vysokou pórovitost a zrna tvoří dlouhé tvary s ostrými hranami. 

Tyto vlastnosti v nynější technické znalosti a vybavenosti způsobují velice 

komplikované využívání recyklovaného kameniva, například pro způsoby betonáže 

tekutějších, či hybnějších směsí, či pro konstrukce se složitými tvary, konstrukce velmi 

vyztužené, podlahové systémy, či tenkovrstvé konstrukce. Avšak by mohla být možnost 

využití recyklovaného kameniva pro výrobu a betonáž základových a zemních 

konstrukcí, konstrukce jednoduchých tvarů s nižšími nároky na zpracovatelnost a 

samozřejmě i nyní využívané pro zásypy pod komunikace. 

 Všechny zkoušky prokázaly, že recyklované kamenivo jednoznačně vykazuje 

nepříznivější vlastnosti pro výrobu hutných a trvanlivých betonů než kamenivo 

přírodní. Čerstvý beton RCA100 a RCA0 je při stejném množství plastifikátoru a vodního 

součinitele mnohem hůře zpracovatelnější. Hybnost těchto betonů by ovšem mohla 

být navýšena úpravou křivky zrnitosti recyklovaného kameniva. Pro zvýšení hybnosti 

by bylo vhodné zvýšit poměr zrn o velikosti 0,5 až 2 mm. Ovšem zvýšení této frakce by 

bylo na úkor zmenšení velkých frakcí kameniva. Což by mohlo způsobit snížení 

mechanických vlastností betonu. S vyšší dávkou recyklovaného kameniva se snižuje 

objemová hmotnost, pevnost v tlaku, modul pružnosti a lehce i pevnost v tahu za 

ohybu. Razantně se zvyšuje celkové smrštění při využití recyklovaného kameniva. 

Všechny tyto vlivy způsobuje vyšší pórovitost a vyšší nasákavost recyklovaného 

kameniva, které si převzalo z matečního betonu. Ovšem je stále nutné říct, že vysoké 
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náhrady NA pomocí RCA a to v 60 a 100 % se dají zatřídit do pevnostní třídy C40/50 a 

C30/37, což jsou dostatečné pevnostní třídy běžně používaných betonů v pozemním i 

dopravním stavebnictví. 

 Pokus této práce vyrovnat vlastnosti a hodnoty mechanických odolností betonů 

s recyklovaným kamenivem s betony z přírodního kameniva za pomocí přidání 

čedičových vláken nebyl zcela jednoduchý a výsledky nejsou jednoznačné. Přidáním 

čedičových vláken způsobilo v čerstvém betonu další snížení zpracovatelnosti, alespoň 

dle zkoušky sednutím. Z mého pohledu není zkouška sednutím adekvátní ověření 

skutečné zpracovatelnosti čerstvého betonu vyztuženého čedičovými vlákny. Vlákna 

čerstvý beton spíše stabilizovala, než by snížila jeho zpracovatelnost. Ovšem mohou 

mít i negativní vliv na hybnost betonu. Pro ověření zpracovatelnosti bych navrhoval 

využití rotačního viskozimetru.   

Přidání čedičových vláken razantně navýšilo zbytkovou pevnost v tahu za ohybu, 

i když došlo převážně u všech vyztužených betonů ke snížení meze úměrnosti. Ovšem 

při působení ohybového zatížení nemá beton bez výztuže prakticky žádnou zbytkovou 

pevnost a v relativně krátké době dochází ke křehkému lomu (cca 17 minut). Vyztužené 

betony už v prvních fázích zatěžování odolávají mnohem větší zatěžovací síle a po celou 

dobu zkoušení (cca 27 minut) odolávají mechanickému zatížení a nedochází ke 

křehkému lomu a ke ztrátě soudržnosti. Tento efekt soudržnosti zajišťují čedičová 

vlákna, která mají dostatečnou pevnost v tahu a jsou pevně kotvená v cementové 

matrici betonu.  

Zkoušení pevnosti v tlaku ukazuje, že využití menšího množství 6,7 kg 

čedičových vláken na m3 betonu lehce pozitivně ovlivňuje, či nijak nemění vlastnosti 

betonu. Ovšem vyšší dávka čedičových vláken 10,8 kg na m3 betonu jednoznačně 

snižuje pevnost v tlaku proti betonům nevyztuženým.  

 

I když tato práce nepotvrdila zlepšení vlastností betonu použitím čedičových 

vláken pro betony s RCA, tak ukazuje, že i s vysokými náhradami kameniva. Může 

vznikat beton, který je svými vlastnostmi možné využít v běžné stavební praxi. Tudíž 

tato práce podporuje využívání recyklovaného kameniva jako částečnou náhradu 

přírodního kameniva do betonu.   

Samozřejmě si musíme říct, že běžně nedochází k demolicím a další recyklaci 

kameniva u konstrukcí, kde je beton vyhovující pro účely využívaní a má stále vhodné 

vlastnosti pro plnění jeho stávající funkce. Tyto budovy a konstrukce se nedemolují. 

Proč? Protože mateční beton je stále vhodný. Tudíž dochází k demolicím objektu, kde 

je beton už nevyhovující kvality, či nemá vhodné vlastnosti. Beton je zkarbonatovaný, 

znečištěný, či už nedokáže dostatečně plnit svou funkci. Z takového to matečního 

betonu poté vzniká recyklované kamenivo s určitými vlastnostmi, s kterým se my 

musíme naučit pracovat.  
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Příloha 1. Návrh složení betonu RCA60-BF25 

  Concrete Mix Design   

Design specifications     Material properties     Other specifications     

Exposure class    Binder [kg/m3] 357   Mix design date 07/11/2020   

Strength class 

C35/45 

(B3   Free water [kg/m3] 143   Mix design name RCA60-BF25   

Slump class S4   Air [%]   2,0   Carbon class     

Air entrainer No   W/b-ratio 0,40   Batch size [m3] 0,077   

Cement/Binder 
  

k-value 
Density 

[kg/m3] 

Proportion 

[w.%]     
[m3/m3] [kg/m3] 

Cost 

[kr/m3] 

CO2 

[kg/m3] 
[kg/batch] 

Standard FA Cem 

42,5   1 3070 98,0     0,114 350 0 255,4 26,851 

BAYFERROX 920   1 2000 2,0     0,004 7 0 4,4 0,548 

                
[m3/m3] [kg/m3] 

Cost 

[kr/m3] 

CO2 

[kg/m3] 
[kg/batch] 

Target water             0,139 160 0,0 0,0 12,312 

Aggregate 

  

Actual 

Moisture [w.%] 

Water 

absorption 

[w.%] 

Density 

[kg/m3] 

Proportion 

[v.%] 
Surface 

moisture 

[w.%] 

SSD 

[kg/m3] 
[m3/m3] 

Target 

aggregate 

[kg/m3] 

Cost 

[kr/m3] 

CO2 

[kg/m3] 

Target 

aggregate 

[kg/batch] 

NA 0/8 0,1 0,8 2670 26,8 -0,7 512 0,192 509 0 5,1 39,031 

NA 8/22 0,1 0,4 2770 13,2 -0,4 262 0,094 261 0 2,6 20,008 

RCA 0/8 6,5 8,7 2320 32,3 -2,2 536 0,231 525 0 5,2 40,265 

RCA 0/22 3,9 5,1 2350 27,7 -1,2 467 0,199 461 0 4,6 35,403 

Admixtures 
  

Dry 

content [w.%] 

Density 

[kg/m3] 

Proportion 

[w.% of b]     
[m3/m3] [kg/m3] 

Cost 

[kr/m3] 

CO2 

[kg/m3] 
[g/batch] 

Dynamon SX-23   23 1070 1,22     0,004 4,36 0 21,8 334,27 

Fibre 
      

Density 

[kg/m3] 

Proportion 

[kg/m3]     
[m3/m3] [kg/m3] 

Cost 

[kr/m3] 

CO2 

[kg/m3] 
[g/batch] 

BF ReforceTech     2100 6,7     0,003 6,7 0 0,0 514,21 

                
[m3/m3] [kg/m3] 

Cost 

[kr/m3] 

CO2 

[kg/m3] 
[kg/batch] 

Total               1,000 2284 0 299 175,267 

Fresh concrete measurment data     

 

  
 

              

Weight [kg] 23,00 

Slump 

[mm] 180                 

Air [v.%]   2,2 

Flow 

[mm] -                 

Added water [kg/m3] 0,0 τ [Pa]                   

Density [kg/m3] 2329 µ [Pas]                   

Summary   Design Recalculation                 

Binder [kg/m3] 357 364 355                 

Free water [kg/m3] 143 146 142                 

Aggregate [kg/m3] 1776 1811 1768                 

Admixture [kg/m3] 4,36 4,44 4,3                 

Fibre [kg/m3] 6,7 6,8 6,7                 

Air [v.%]   2,0 2,2 2,1                 

Volume [m3/m3] 1,000 1,024 1,000                 

W/b-ratio   0,40 0,40 0,40                 

 


