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V posledních letech se u vibrolisovaných betonových prvků začínáme setkávat 

s vyššími nároky na jejich kvalitu povrchu. Proto se na trhu začaly objevovat prvky 

se speciálně upravenou lícovou vrstvou, kde se na povrch nanáší impregnační 

nátěr, který se poté vytvrzuje infračerveným nebo ultrafialovým zářením.  

Cílem této práce je shrnutí dosavadních poznatků o vibrolisovaných 

betonových výrobcích, jejichž povrch je upraven právě  pomocí těchto technologií. 

Důraz bude kladen zejména na popis a efektivnost použití jednotlivých metod, 

principů vytvrzení povrchu a případných dalších úprav povrchu betonu výrobků 

s cílem dosažení vyšší trvanlivosti betonu 

V experimentální části bakalářské práce budou laboratorně zkoumány některé 

z vlastností těchto vibrolisovaných prvků, jako odolnost povrchu proti působení 

vody a chemických rozmrazovacích látek, nasákavost betonu, odolnost proti 

obrusu, odolnost proti skluzu a také snížení rizika tvorby  vápenných výkvětů 

na povrchu výrobků. 

Vibrolisované betonové výrobky, vibrolisované betonové prvky, vápenné 

výkvěty, úprava povrchu, povrch betonu, ochranný impregnační nátěr, ultrafialové 

záření, infračervené záření, vytvrzování povrchu 

In the last years, we focus on higher quality of surfaces in the field of vibro-

pressed concrete  products. Therefore, there are products with specially modified  

backing layer in the market where there is implemented impregnation coating on 

the surface that is cured by ultraviolet and infrared radiation. 

The primary objective of my thesis is summary of the existing knowledge 

about vibro-pressed concrete products that are modified by these technologies. I 

will especially focus on description and efficiency of using particular methods, 

principals of curing surfaces and other modification of concrete product’s 

surfaces with emphasis on its durability. 

There will be examined in the laboratory conditions some of the 

characteristics of these vibro-pressed concrete products as resistance of surfaces 

against water effects and chemical defrosting substances, water absorption of 

surfaces, abrasion resistance, slip resistance, as well as risk reduction of creating 

lime efflorescence on the concrete surfaces. 

Vibro-pressed concrete products, vibro-pressed concrete elements, limestone 

effluents, surface treatment, concrete finish, protective impregnation coating, 

ultraviolet radiation, infrared radiation, surface hardening  
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A. ÚVOD 

 

Veřejné plochy a komunikace jsou v dnešní době důležitou součástí měst a obcí. 

Vytvářejí charakter prostředí a podílí se na celkovém vzhledu daného místa. Pokud 

však plochy nejsou udržované a vhodně upravované dochází k  degradaci těchto vrstev 

a tím k negativnímu dopadu na vzhled okolní lokality. Proto byla v minulosti pro tyto 

veřejné místa využívána kamenná dlažba, která plochy zpevňovala a zároveň jim 

propůjčovala reprezentativní vzhled. Postupem času začaly tradiční kamennou dlažbu 

nahrazovat vibrolisované výrobky různých tvarů a velikostí.  

Největší výhodou při použití technologie vibrolisování  je nízký obsah vody 

v čerstvém betonu. Vytvořená betonová směs se po zamíchání dále zpracovává pomocí 

účinků vibrování za současného působení tlaku. Takto vytvořené betonové prvky je 

možné okamžitě odformovat a formu opět použít. Po vyzrání betonu jsou 

vibrolisované betonové výrobky baleny na palety a dále expedovány.  

U vibrolisovaných betonových výrobků je v současnosti kladen důraz zejména na 

jejich trvanlivost. Proto se na trhu začínají objevovat prvky se speciálně upraveným 

povrchem. Toto zušlechťování povrchu spočívá v nanesení speciálního ochranného 

impregnačního nátěru na povrch výrobku a následné vytvrzení pomocí ultrafialového 

nebo infračerveného záření. Takto upravované vibrolisované betonové prvky jsou 

odolnější proti vnějším klimatickým vlivům, jejich nasákavost je velmi nízká a lícový 

povrch vibrolisovaného prvku je více odolný proti znečištění. Případné nečistoty na 

povrchu výrobku jsou velmi snadno odstranitelné.  

 

B. CÍL PRÁCE 

 

Jelikož jsou vibrolisované betonové výrobky se zušlechtěným lakovaným 

povrchem na českém trhu méně rozšířené, bylo hlavním cílem této práce získat 

poznatky o možnostech finalizace povrchu, o výhodách a případných nevýhodách 

různých druhů úprav povrchu. Hlavním cílem experimentální části bakalářské práce 

bylo získání více informací o vlastnostech tohoto betonového zboží a srovnání 

zjištěných údajů s vlastnostmi betonových prvků bez jakékoli speciální úpravy lícové 

vrstvy. V rámci experimentu bylo provedeno několik zkoušek pro ověření těchto 

údajů, které byly poté vyhodnoceny.  
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C. TEORETICKÁ ČÁST 

1 VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ PRVKY 

Drobné betonové výrobky jako jsou například různé typy dlažeb obrubníků, 

melioračních žlabů, plotových prvků a podobně, se vyrábějí vzhledem k vysokým 

sériím na velmi výkonných strojích technologií vibrolisování, nebo vysokotlakého 

lisování. Dílce jsou vyráběny většinou po více kusech v  jednom vytvářecím tlaku. 

Používají se buď pevně zabudované vytvářecí stroje (stabilní), nebo pojízdné stroje 

(mobilní). [3] 

Vibrolisování je kombinovaný způsob zhutňování, při němž je čerstvý beton 

vibrován za současného působení dolisovacího přítlaku. Vibrolisování odstraňuje 

většinu nevýhod obou zhutňovacích způsobů použitých samostatně, avšak spojuje 

jejich výhody. [5] 

Ihned po vyrobení jsou vibrolisované prvky odformovány a ponechány na 

podložkách. Na těchto podložkách jsou poté vzorky umístěny do zrací komory , kde 

dojde k vytvrzení betonu. Po ztvrdnutí betonu jsou výrobky z podložek umístěny na 

palety, na kterých jsou poté expedovány z výrobního závodu.  

Při výrobě vibrolisovaných betonových výrobků, zejména pak prvků určených jako 

kryty se využívá kombinace dvou vrstev, kde jedna z  nich je nášlapná – lícová a druhá 

zastupuje funkci nosnou – jádro.  

1.1 PŘEHLED VIBROLISOVANÝCH BETONOVÝCH 

VÝROBKŮ 

V následujícím textu budou rozebrány některé z  vybraných vibrolisovaných prvků. 

Budou zde stručně popsány jejich základní charakteristiky a možnosti použití. Jedná 

se například o betonové dlažební bloky, dlažební desky, betonové obrubníky a 

betonové zatravňovací tvárnice  

1.1.1 BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY 

Betonový dlažební blok je prefabrikovaný betonový dílec, používaný jako materiál 

pro zpevnění ploch, který nevykazuje v žádném průřezu vodorovný rozměr menší než 

50 mm ve vzdálenosti 50 mm od jakéhokoli okraje a zároveň je poměr mezi délkou a 

šířkou menší nebo roven čtyřem. Bloky mohou být vyráběny z jednotné betonové 

směsi, nebo z různých směsí pro lícovou a jádrovou vrstvu. Pokud se bloky vyrábějí 
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s lícovou vrstvou, její minimální tloušťka musí být 4 mm v  oblasti, kterou výrobce 

prohlásil jako lícovou. Bloky mohou být vyráběny s funkčními nebo dekorativními 

prvky, které nesmí být součástí výrobního rozměru bloku. Povrch bloků se může 

dodatečně opracovat nebo chemicky ošetřit. Nejčastějším použitím těchto dlažebních 

bloků jsou například pojízdné a pochozí plochy, zpevněné plochy okolo rodinných 

domů a v průmyslových zónách. [59] 

1.1.2 BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY  

Betonová dlažební deska je betonový dílec používaný jako materiál pro zpevnění 

ploch, jehož celková délka nepřesahuje 1 m a zároveň poměr mezi délkou a tloušťkou 

je vetší než čtyři. Požadavky na lícovou a jádrovou vrstvu jsou totožné s požadavky na 

dlažební bloky, tedy pokud je použita dvojí betonová směs na jádrovou vrstvu a na 

lícovou vrstvu, musí mít lícová vrstva tloušťku minimálně 4 mm. [60] 

Na trhu je dostupných mnoho druhů dlažebních desek s  různými půdorysnými 

rozměry a s různými tloušťkami od 30mm  do 160 mm. [61] 

Pro použití betonových dlažebních desek je důležitá volba rozměrů, aby byla 

zpevněná plocha dostatečně únosná. Dlažební desky je vhodné použít spíše jako 

zpevnění ploch pochozích, než na plochy vystavené častému provozu.  

 

Obr. 2: Betonové dlažební desky [62] 

 

Obr. 1: Betonové dlažební bloky [62] 
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1.1.3 BETONOVÉ OBRUBÍKY 

Betonový obrubník je prefabrikovaný betonový dílec, určený k  oddělení povrchů 

ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních. Tvar betonového obrubníku 

poskytuje fyzikální nebo vizuální rozlišení a začlenění, samotně nebo v  kombinaci 

s jinými obrubníky umožňuje vytvořit odvodňovací kanály. Další vlastností obrubníků 

oddělit povrchy přizpůsobené různým druhům provozu. Požadavky na tloušťku lícové 

vrstvy jsou totožní s předchozími betonovými prvky. Tedy minimální tloušťka lícové 

vrstvy jsou 4 mm. Betonové obrubníky je možné vyrábět ve třech pevnostních třídách 

a to 3,5, 5,0 a 6,0 MPa.  

Tyto vybrolisované výrobky jsou vilce namáhány vlivy způsobující korozi betonu. 

Část prvku je zabudována pod povrchem, kde je vystavena působení rozmrazovacích 

prostředků a solí obsažených v zemině. Druhá část betonového obrubníku je vystavena 

povětrnostním vlivům, kde je namáhána střídáním teplot a v  případě vozovek také 

velké koncentraci oxidu uhličitého. [5] 

Kromě přímých obrubníků jsou na trhu k dispozici i obrubníky zakřivené, které se 

dělí na vypouklé (konvexní) a vyduté (konkávní). Upřednostňují se tyto poloměry 

obrubníků 0,5; 1; 2; 4; 5; 6; 8; 10 a 15 m. Doporučená délka dle normy ČSN EN 1340 

je 780 mm.  

 

 

Obr. 3:  Betonový obrubník [61] 
 

1.1.4 BETONOVÉ ZATRAVŇOVACÍ TVAROVKY 

Betonový zatravňovací prvek je krytová vrstva určená pro zpevněná travnatá 

parkoviště a zpevněné přístupové komunikace. Dále jsou definovány jako prvky 

z prostého betonu, betonu vyztuženého, či jiného vhodného materiálu, s různými 

otvory, které propouštějí vodu, vyplňují se zeminou a umožňují růst vegetace. Tyto 
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dílce musí splňovat následující požadavky: největší tloušťka dílce je 150 mm, největší 

rozměr otvoru je 100 mm, celková plocha otvoru v dílci musí být nejméně 50% 

z celkové plochy dílce. Minimální pevnost v tlaku těchto zatravňovacích prvků musí 

být minimálně 30 MPa.  

V současné době jsou na trhu dostupné tzv. zatravňovací betonové dlažební bloky. 

Jedná se o betonové prvky, které jsou po bocích opatřeny výstupky o velikosti cca 30 

mm. Tato vegetační dlažba je vhodná například k propojení venkovní komunikace se 

zahradou, na parkoviště nebo pro zpevnění svahů s mírným sklonem. Zatravňovací 

dlažební bloky mají také dobré drenážní vlastnosti, a tím napomáhají k  rychlejšímu 

odvodnění pozemků. [63] 

 

  

Obr. 4: Betonová zatravňovací tvarovka 

[63] 

Obr. 5: Betonový zatravňovací blok [63] 

 

1.2 VSTUPNÍ SUROVINY 

Základní vstupní suroviny pro výrobu vibrolisovaných betonových výrobků jsou 

v první řadě cement, kamenivo a voda. Jako další doprovodné suroviny se pro výrobu 

betonových prvků používají různé druhy přísad, kterými lze dosáhnout lepších 

konečných vlastností. Nejpoužívanějšími přísadami jsou plastifikační a 

superplastifikační přísady, které jsou schopny například snížit dávku záměsové vody a 

tím zvýšit koneční pevnosti betonového prvku.  

Všechny složky vstupující do procesu výroby musí být nejprve dopraveny na místo 

výrobního závodu a následně uskladněny tak, aby nemohlo dojít k narušení kvality 

jejich vlastností. Pro uskladnění sypkých látek jako je cement se používají vertikální 

sila. Skladování kameniva je závislé například na celkovém objemu výroby a na počtu 
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a druhu používaných frakcí. Vzhledem k poloze oproti terénu se skládky kameniva 

dělí na skládky nad úrovní terénu, v úrovni terénu a pod úrovní terénu. Z těchto 

skládek je poté kamenivo dopravováno na výrobní linku například pomocí pásů, 

elevátorů nebo vlečným korečkem. Voda je dodávána potrubím z  vodovodního řádu 

nebo z vodních vrtů ve výrobním závodě. Plastifikační a superplastifikační přísady 

jsou skladovány v originálních baleních, což jsou plastoví nádoby velkých rozměrů.  

V následující kapitole budou popsány jak základní i doprovodné suroviny 

používané pro výrobu vibrolisovaných betonových prvků.  

1.2.1 CEMENT 

Cement je jemně mletá hydraulická látka anorganického původu, která po smísení 

s vodou vytváří hmotu a ta tuhne a tvrdne vlivem chemických hydraulických reakcí a 

pochodů cementových částic. Po zatvrdnutí si cementová kaše zachovává svoji 

pevnost a stálost a to jak na vzduchu, tak i ve vodě.  

Základní složkou pro výrobu cementu je portlandský slínek. Suroviny pro výrobu 

portlandského slínku lze rozdělit do dvou skupin, základní a pomocné.  Základní 

suroviny jsou potřebné pro vznik hlavních slínkovým minerálů a dělí se dále na hlavní 

a vedlejší. Pomocné suroviny se přidávají do surovinové směsi pro usnadnění 

výrobního procesu. Rozdělení surovin pro výrobu portlandského slínku je uvedeno 

v tabulce 1.  

Tab. 1: Shrnutí surovin pro výrobu portlandského slínku [1] 

 

Suroviny pro výrobu portlandského slínku 

Z
ák

la
d
n
í 

Hlavní 

Vápence (cca 80 % 

směsi) 
Dodávají směsi CaO 

Slíny, jíly, jílovce, 

hlíny 

Dodávají směsi CaO, 

Al2O3, SiO2, Fe2O3 

Vedlejší (korekční) 

Křemičitý písek Korekce obsahu SiO2 

Bauxit 
Korekce obsahu 

Al2O3 

Železná ruda, kyzové 

výprašky 

Korekce obsahu 

Fe2O3 

P
o
m

o
cn

é Černé uhlí, odpad při výrobě celulózy ze dřeva, 

etylénglykol,… 

Usnadňují mletí 

surovinové směsi 

Kazivec, fluorokřemičitany 
Snižují teplotu výpalu 

(usnadňují výpal) 

 

Při výrobě cementu se slínek mele v cementových mlýnech na jemný prášek- 

cement. Slínek se mele společně s 3 až 5 % sádrovce, který se do cementu přidává 
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jako zpomalovač tuhnutí, případně s dalšími korekčními přísadami. Jemnost mletí 

cementu se posuzuje podle měrného povrchu částic. Cementy nižších tříd mají měrný 

povrch v rozmezí 280 až 350 m
2
/kg, u cementu vyšších tříd se hodnoty měrného 

povrchu pohybují od 350 do 500 m
2
/kg. [1] 

Pomletý cement se skladuje v cementových silech, kde se čeří vzduchem. Dochází 

tím k jeho homogenizaci a zvyšování objemové stálosti. Expeduje se buď jako volně 

sypaný, nebo jako pytlovaný. Proces výroby cementu je znázorněn na obrázku 1.  [1] 

 

Obr. 6: Proces výroby cementu [1] 

 

Díky hydrataci cementu beton tvrdne a může být konstrukčním materiálem. 

Hydratace cementu je souhrn chemických reakcí cementu a vody, díky nimž přechází 

beton z plastické hmoty, která je snadno zpracovatelná do materiálu podobnému 

hornině, do materiálu pevného a mechanicky odolného. [2]  

Během chemických reakcí mezi cementem a vodou dochází ke dvěma změnám. 

První změnou je postupný pokles zpracovatelnosti čerstvého betonu, až cementová 

pasta úplně ztratí schopnost být tvarována- tento proces se nazývá tuhnutí. Druhá 

změna spočívá v postupném růstu pevnosti- tuto změnu nazýváme tvrdnutí. V praxi 

přechází jeden z těchto procesů plynule v druhý. Materiál se mění z kaše do pevného 

stavu a nakonec je podobný hornině. [2] 

Každý typ cementu může být dodáván v následujících třídách pevnosti. 32,5N, 

32,5R, 42,5N, 42,5R, 52,5N, 52,5R. Čísla 32,5 42,5 a 52,5, určují minimální tlakovou 

pevnost malty, která je vyjádřena v N/mm
2
, tedy v MPa. Tato pevnost je zjišťována ve 
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stáří 28 dní. Písmeno R znamená rapid, což označuje cement s rychlým nárůstem 

počáteční pevnosti. U cementu s označením N roste pevnost normální rychlostí, což 

znamená, že ve stáří 7 dní mají trámečky z cementu 32,5 N tlakovou pevnost 

minimálně 16 MPa (viz tab. 2). [2] 

 

Tab. 2: Požadované pevnosti v tlaku různých druhů cementů ve stáří 2, 7 a 28 dní [2] 

 

Třída pevnosti 
Pevnost v tlaku (N/mm

2
) 

2 dny 7 dní 28 dní 

32,5N - 16 32,5 

32,5R 10 - 32,5 

42,5N 10 - 42,5 

42,5R 20 - 42,5 

52,5N 20 - 52,5 

52,5R 30 - 52,5 

 

Jakost cementu má pro výrobu betonových dílců rozhodující význam, proto je při 

skladování nutné zabránit styku cementu s vodou, vodní párou, nebo vlhkým 

vzduchem. Dále je nutné zabezpečit oddělené skladování různých tříd, druhů a původu 

volně ložených cementů. [3] 

Při používání volně ložených cementů se ihned po dovezení cement uskladní do 

sil, v nichž se mohou nacházet zbytky staršího cementu. Za těchto podmínek nelze 

směšování cementů zabránit. Není však přípustné směšovat cementy různých tříd, 

nebo směšovat cement od různých dodavatelů. [3] 

Nejčastěji používaným druhem cementu pro výrobu vibrolisovaného zboží je CEM 

I 42,5. Není to však jediný používaný druh, samozřejmě lze použít i cementy s vyšší 

pevnostní třídou. Použití vyšších pevnostních tříd cementu je spjato s potřebou 

rychlého nárůstu pevnosti vibrolisovaných prvků. Rychlý nárůst počátečních pevností 

zajistí rychlé dosažení manipulačních pevností a tím urychlení procesů výroby.  

1.2.2 KAMENIVO 

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

stavební účely do zrna velikosti 63 mm. Využívá se také kamenivo, které je 

nerostného původu a bylo dříve použito v konstrukci. Kamenivo v betonu slouží jako 

plnivo a jeho obsah ve struktuře betonu je značný, pohybuje se v  rozmezí 70 – 80 %. 

[3] 
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Kamenivo se dá dělit mnoha různými způsoby. Nejčastějším dělením kameniva je: 

a)  dle jeho původu,  

b) způsobu vzniku – petrografie,  

c) velikosti zrn – granulometrie,  

d) nebo objemové hmotnosti. 

 

ad a) Podle původu: 

Jedná se o kamenivo přírodní, umělé a recyklované. O přírodním kamenivu se 

mluví tehdy, pokud vzniklo těžením nebo drcením přírodních hornin. Umělé kamenivo 

je takové, které je záměrně vyráběno, například pro ekonomickou výhodnost. 

Recyklované kamenivo bylo již dříve použito v konstrukci jako stavební materiál, 

např. betonový recyklát. [4] 

 

  

Obr. 7: Přírodní kamenivo [22] Obr. 8: Uměle vyráběné kamenivo [23] 

 

 

Obr. 9: Recyklované kamenivo- cihelná drť [24] 
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ad b) Podle způsobu vzniku – petrografie: 

Dle způsobu vzniku je rozeznáváno kamenivo těžené, drcené a těžené předrcené. 

Těžené je přírodní kamenivo nejčastěji původu fluviálního (říčního), glacigenního 

(ledovcového), glacifluviálního (říčně-ledovcového) nebo eolitického (navátého 

větrem). Jedná se o horniny typu písků, štěrků a štěrkopísků, které vznikají 

zvětráváním starších hornin a následným transportem vodou, ledovcem nebo větrem. 

Těžené kamenivo se zpravidla vyznačuje zaoblenými tvary jednotlivých zrn a hladkým 

povrchem, který vzniká v souvislosti s transportem zvětralé horniny. Drcené kamenivo 

je taktéž přírodního původu, ale vzniká drcením větších kusů horniny a následným 

tříděním. Drcené kamenivo je charakteristické nepravidelným ostrohranným tvarem 

zrn, ostrými hranami a drsným povrchem. Těžené předrcené kamenivo je kombinací 

předchozích typů. Je to kamenivo získané drcením natěženého kameniva o velikosti 

zrn nad 2 mm s podílem drceným zrn nad 40 % hmotnosti. [4] 

 

  

Obr. 10: Těžené kamenivo [25] Obr. 11: Drcené kamenivo [26] 

 

 

ad c) Podle velikosti zrn – granulometrie: 

Rozeznáváme drobné a hrubé kamenivo. Drobné má zrna do velikosti 4 mm včetně 

a hrubé kamenivo má zrna s velikostí 4 až 125 mm. U drobného kameniva je možno 

dále vyčlenit filer, což je kamenivo s velkým obsahem jemných částic pod 0,063 mm 

(minimálně 70 %). Na základě velikosti zrna je kamenivo tříděno do frakcí. Frakcí se 

rozumí označení kameniva podle velikosti ok dolního (d) a horního (D) síta. Frakce je 

tedy množství zrn kameniva, které propadnou horním sítem a zachytí se na spodním 

sítu. Velikostní rozmezí frakce se zapisuje ve formě d/D. Frakce se dále dělí na 
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širokou a úzkou. Široká frakce je to tehdy, je-li poměr otvorů sít D/d vetší než 2 (např. 

0/4, 8/32, 0/63). Úzká frakce je vymezena síty s poměrem velikosti otvorů menším 

nebo rovným 2 (např. 4/8, 8/11, 16/32). [4] 

 

ad d) Podle objemové hmotnosti: 

Rozeznáváme kamenivo pórovité, hutné a těžké. Pórovité kamenivo je takové, má-

li objemovou hmotnost do 2000 kg/m
3
. Z přírodních kameniv se jedná např. o 

vulkanické tufy a tufity, pemzu, nebo křemelinu. Ze skupiny uměle vyráběných 

kameniv mezi pórovitá kameniva patří např. škvára, liapor, expandovaný perlit, 

expandovaný vermikulit nebo agloporit. Pórovitým kamenivem recyklovaného původu 

je cihelná drť. Většina pórovitých hornin a kameniv má větší nasákavost než hutné 

kamenivo, k čemuž je nutno přihlédnout při návrhu receptury čerstvého betonu a 

postupu míchání. Hutné kamenivo se pozná podle objemové hmotnosti v  rozmezí 2000 

– 3000 kg/m
3
. Mezi hutná kameniva patří většina těžených nebo drcených přírodních 

kameniv, protože objemová hmotnost základních horninotvorných minerálů (křemene, 

živců, kalcitu) se pohybuje okolo 2500 až 2800 kg/m
3
. Z umělých hutných kameniv se 

uplatňuje zejména vysokopecní struska a hutným recyklovaným kamenivem je 

betonový recyklát. Těžké kamenivo je kamenivo s objemovou hmotností nad 3000 

kg/m
3
. Z přírodních hornin mohou kamenivo poskytovat některé vyvřelé, nebo 

přeměněné horniny s vysokým obsahem tmavých minerálů, bohatých na Fe a Mg, jako 

jsou masivní čediče nebo amfibolity. Jejich objemová hmotnost se však pohybuje jen 

mírně nad hranicí definující těžké kamenivo (zpravidla nepřesahuje 3100 kg/m
3
). Mezi 

těžká kameniva mohou patřit také některé minerály přírodního nebo  syntetického 

původu jako je syntetický korund (4000 kg/m
3
), baryt (4500 kg/m

3
), magnetit a 

hematit (až 5300 kg/m
3
). Jako těžká kameniva se mohou rovněž používat ocelové 

broky, litinová drť nebo odpady z obrábění železa. Těžké kamenivo se používá 

zejména na výrobu betonů, které slouží jako ochrana proti radioaktivnímu nebo 

rentgenovému záření. [4] 

Pro výrobu vibrolisovaného betonového zboží se nejčastěji používá kamenivo 

přírodní těžené, frakce 0/1, 0/2, 0/4 a 4/8 mm. Vibrolisovné betonové prvky jsou 

složeny ze dvou vrstev, proto i použité frakce na výrobu každé vrstvy jsou odlišné. 

V nášlapné vrstvě (vrstva na povrchu) je použito jemnější frakce kameniva jako je 

např. 0/1, 0/2 mm. Pro nášlapné vrstvy prvků větších rozměrů se využívá frakce 0/4, 
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protože tato vrstva je zde silnější než u prvků s menšími rozměry. Ve vrstvě jádrové se 

využívá frakce 4/8, jelikož tato vrstva má výrazně větší tloušťku než vrstva nášlapná. 

Je tedy patrné, že velikost maximálního použitého zrna je úzce spo jena s rozměry 

vytvářeného prvku. [5] 

  

Obr. 12: Frakce 4/8 [27] Obr. 13: Frakce 0/1- křemičitý písek [28] 

 

1.2.3 VODA 

Voda je společně s cementem a kamenivem jednou ze tří hlavních složek při 

výrobě betonu. Díky vodě, která se rozmísí s použitým pojivem je možné, aby cement 

zhydratoval, vytvrdnul a beton získal své charakteristické vlastnosti . Ovšem přebytek 

vody by způsobil snížení kvality betonu, ať už snížením pevností nebo ztrátou 

trvanlivosti. Možným důvodem pro přídavek vody je zlepšení zpracovatelnosti betonu, 

což je výhodné při ukládání betonu. [2] 

Ve skutečnosti nesnižuje pevnost a trvanlivost betonu přídavek vody sám o sobě , 

ale vysoký vodní součinitel (v/c, v=hmotnost vody, c= hmotnost cementu). Pokud je 

tedy třeba zlepšit zpracovatelnost betonu, je možné zvýšit množství vody, ale současně 

s tím je třeba zvyšovat i dávku cementu, aby zůstal vodní součinitel nezměněný. [2] 

Technologicky vodu rozdělujeme na záměsovou a na ošetřovací. Záměsová voda je 

ta, která se dávkuje při míšení čerstvého betonu. Ošetřovací je taková, která se dodává 

po zatuhnutí betonu v průběhu několika dnů pro udržení betonu ve vlhkém stavu. Oba 

druhy vody musí vyhovovat kvalitativním požadavkům. Vhodnost vody pro výrobu 

betonu obecně závisí na jejím zdroji a z toho vyplývá i použitelnost. Za zdroje vody se 

považují pitná voda, recyklovaná voda, přírodní podzemní a povrchová, průmyslová 

odpadní voda a mořská voda.. Pitná voda je použitelná bez jakéhokoliv dalšího 

zkoušení. Recyklovaná voda je používaná v uzavřeném technologickém cyklu při 
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výrobě transportbetonu a běžně vyhovuje daným požadavkům. Denně se musí měřit 

její objemová hmotnost, která má být do 1010 kg/m
3
. Vyšší objemová hmotnost 

ukazuje na vyšší podíl pevných látek, které v betonu nemají překročit podíl 1 % 

z hmotnosti kameniva. Chemické složení této vody se hodnotí týdně po dobu prvního 

měsíce používání, později postačí hodnotit jen jednou měsíčně. Pro stupně vlivu 

prostředí XF1 – XF4 (působení mrazu) nelze použít recyklovanou vodu jako 

záměsovou. Přírodní pozemní a povrchovou vodu stačí zkoušet jen před jejím prvním 

použitím. Průmyslovou odpadní vodu lze použít, ale musí splňovat daná kritéria. 

Analýza se provádí před jejím prvním použitím a potom pravidelně během používání, 

tak často, jak to vyžadují její proměnné vlastnosti. Mořská voda je použitelné pouze 

do prostých betonů. Není vhodná pro železový a předpjatý beton, kvůli vysokému 

obsahu chloridových iontů. [6] 

 

1.2.4 PLASTIFIKAČNÍ, SUPERPLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

Plastifikační a superplastifikační přísady jsou látky, které upravují vlastnosti 

čerstvého nebo ztvrdlého betonu a přidávají se během míchání betonu v  malém 

množství v poměru ke hmotnosti cementu. Jsou to chemické látky, jejichž hlavním 

úkolem je snížit množství záměsové vody, pro dosažení stejné zpracovatelnosti. Další 

vlastností těchto látek je zlepšení zpracovatelnosti betonové směsi a tím omezení 

použití intenzivní vibrace.  Poslední výhodou plastifikačních a superplastifikačních 

přísad je, že se při snížení množství vody a cementu a při dobré zpracovatelnosti 

betonové směsi může snížit velikost smrštění a dotvarování ztvrdlého betonu.  

1.2.4.1 PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

Tyto přísady snižují spotřebu záměsové vody, při zachování stejné 

zpracovatelnosti betonu. Lze tak dosáhnout lepších vlastností ztvrdlého betonu, 

konkrétně pevnosti a trvanlivosti. Snížení obsahu záměsové vody je dáno evropskou 

normou EN 934-2 a musí být nejméně 5 %. Komerčně vyráběné produkty dostupné na 

trhu dokážou snížit spotřebu záměsové vody až o 10 %. Podle EN 934-2 mají být 

sedmidenní a dvacetiosmidenní pevnosti betonu s obsahem přísady snižující spotřebu 

vody alespoň o 10 % vyšší, než pevnosti referenčního betonu bez přísady.  [2] 

Dále lze tyto přísady použít takovým způsobem, že se kromě vody sníží rovněž 

obsah cementu v betonu při zachování původního vodního součinitele, přičemž 

zpracovatelnost a pevnost betonu bude srovnatelná s referenčním betonem. V takovém 
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případě jsou přísady použity za účelem úspory cementu. Kromě úspor na cementu je 

dalším přínosem i snížení hydratačního tepla v masivních betonových konstrukcích. 

Pokud jsou přísady použity ve směsi bez úpravy její receptury, bude dosaženo lepší 

zpracovatelnosti betonu. [2] 

1.2.4.2 SUPERPLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

Superplastifikační přísady jsou nejdůležitější chemické přísady. Díky silnému 

vlivu na spotřebu vody při stejné zpracovatelnosti, jako u kontrolního betonu, jsou 

také známé pod názvem přísady silně snižující spotřebu vody.  [2] 

Evropská norma EN 934-2 definuje tyto přísady jako přísady, které učiní beton 

více zpracovatelným, se sednutím min. 120 mm, oproti kontrolnímu betonu (sednutí 

30 mm). Dále má být sednutí superplastifikované záměsi po 30 minutách stejné 

(alespoň 30 mm) jako sednutí kontrolní směsi ihned po rozmísení. Poslední 

podmínkou je, že obsah vzduchu v superplastifikovaném betonu má být maximálně o  

2 % větší oproti kontrolnímu betonu. Všechny komerčně vyráběné superplastifikační 

přísady tyto požadavky bezpečně splňují. Ovšem norma EN934-2 ukládá i další 

požadavky: přísady silně snižující obsah vody musí snížit spotřebu záměsové vody o 

minimálně 10 % oproti referenčnímu betonu se stejnou zpracovatelností. Dále musí 

být pevnost v tlaku superplastifikovaného betonu vyšší nejméně o 40 % po dvou dnech 

a o 15 % po 28 dnech oproti kontrolnímu betonu. [2] 

Použití superplastifikačních přísad je považováno za nejdůležitější pokrok 

v technologii betonu za posledních 30 let. První pokusy syntézy kondenzovaných 

naftalen-sulfan-formaldehydů byl neúspěšný z důvodu relativně malé molekulové 

hmotnosti polymerů, jež způsobovala provzdušnění a snížení pevnosti.  [2] 

Pokud je superplastifikační přísada použita jako přísada snižující spotřebu vody při 

zachování stejné zpracovatelnosti dosáhne se zlepšení vlastností ztvrdlého betonu, 

konkrétně zvýšení pevnosti a trvanlivosti, snížením kapilární pórovitosti a 

permeability, což plyne ze snížení vodního součinitele.  [2] 

Další možností použití superplastifikační přísady představuje snížení obsahu obou , 

vody i cementu, takže zpracovatelnost i pevnost superplastifikovaného betonu jsou 

stejné jako u kontrolního betonu. Se snížením obsahu cementu betonu souvisí i snížení 

vývinu hydratačního tepla. Dalším přínosem je snížení smrštění a dotvarování. [2] 

Poslední možností je superplastifikační přísadu použít bez snížení obsahu vody a 

cementu, čímž se dosáhne zlepšení zpracovatelnosti. Tento způsob použití 
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superplastifikační přísady je u betonáží s hustou výztuží, které vyžadují vysoce 

zpracovatelnou směs, asi ten nepřínosnější. [2] 

 

1.2.4.3 ROZDĚLENÍ SUPERPLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD 

Sulfonovaný melaminformaldehyd kondenzát – SMF 

Sulfonovaný naftalenformaldehyd kondenzát – SNF 

Polykarboxyláty - PC 

1.2.4.4 MECHANISMUS PŮSOBENÍ PLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD 

Superplastifikační přísady dispergují větší aglomeráty vyskytující se v  cementové 

pastě v betonové směsi na jednotlivá zrna. Díky tomuto dispergačnímu efektu se 

dosáhne zvýšené tekutosti cementové pasty. [2] 

V minulosti byl dispergační účinek připisován pouze vytvářením stejného 

elektrostatického náboje na cementových částicích. Elektrostatické přitažlivé síly, 

které existují mezi cementovými částicemi a způsobují aglomeraci, jsou 

neutralizovány adsorbcí negativně nabitých aniontových polymerů, jako jsou SNF 

nebo SMF, na povrch cementových zrn, pomoci SO3- skupin. Disperze cementových 

částic je pak spojena s elektrickým odpuzováním, vytvořeným negativně nabitými 

skupinami SO3- na druhém konci hlavního polymerního řetězce. [2] 

Dispergace cementových částic, způsobená superplastifikační přísadou díky, které 

došlo ke zvýšení tekutosti, není nutně způsobena elektrostatickým odpuzováním, jež 

se stanovuje měřením zeta potenciálu. Alespoň v případě přísad na bázi akrylátových 

polymerů je za dispergaci velkých shluků cementových částic na menší a za následné 

silné ztekucení cementové směsi zodpovědná spíše samotná adsorbce polymeru, než 

elektrostatické odpuzování. [2] 

Disperzní mechanismus superplastifikačních přísad na bázi PC je připisován spíše 

stérickému odpuzování (díky přítomnosti neutrálně nabitých dlouhých bočních 

řetězců) než přítomnosti negativně nabitých aniontových skupin, které způsobují 

adsorbci polymerů na povrch cementových částic. 

Samotné odpuzování je založeno na dvou principech a to elektrostatické 

odpuzování a sterické odpuzování. [2] 
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Obr. 14: Druhy odpuzování způsobení plastifikační přísadou 

 

1.3 TVORBA VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ 

Vápenné výkvěty nejsou problémem pouze betonových výrobků, ale běžně se 

vyskytují například také na starém zdivu, které je vlhké. Vlhkost a pronikání vody je 

nezbytnou podmínkou tvorby vápenných výkvětů a na suchých výrobcích se nikdy 

nemohou vyskytnout. [7] 

Běžně se vápenné výkvěty prezentují jako jev, který nemá žádný vliv na užitné 

vlastnosti výrobků a jedná se pouze o doprovodný jev zrání betonu a je dočasnou 

estetickou vadou. Je to vedlejším a přirozeným jevem zrání betonu, kterému nelze 

zcela zabránit. Jejich samovolné vymizení je dlouhodobější proces v  řádech měsíců až 

let, podle daných podmínek. [8] 

Jejich výskyt je vždy úzce spojen s vlhkostí. Vlhkost obsažená v jednotlivých 

dlažebních kamenech nebo betonových tvárnicích zdiva transportuje na povrch 

výrobku či konstrukce hydroxid vápenatý Ca(OH)2 vznikající hydratací oxidu 

vápenatého CaO obsaženého v cementu. Po odpaření této transportní vlhkosti z 

povrchu betonového výrobku a kontaktu hydroxidu vápenatého s oxidem uhličitým 

CO2 z ovzduší se vytváří povlaky kalcitu CaCO3 zpravidla bílého zabarvení. Tento 

původně těžce rozpustný kalcit vystavený povětrnostním vlivům po čase následně 

přechází v rozpustnou formu – hydrogenuhličitan vápenatý Ca(HCO3)2, který postupně 

samovolně vymizí. [9] 
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1.3.1 REAKCE VZNIKU VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ 

Vápenné výkvěty jsou tvořeny krystalickým uhličitanem vápenatým (CaCO3), 

který vzniká působením vzdušného oxidu vápenatého (CO2) ve vlhkém prostředí 

(H2O) na hydroxid vápenatý (Ca(OH)2), který se uvolňuje při hydrataci betonu. 

Chemické vyčíslení této rovnice je znázorněno níže.  

Ca(OH)2 + CO2 + H2O  CaCO3 + 2 H2O  [8] 

 

Existují i další, daleko méně časté formy výkvětů, které se mohou projevovat i 

řadu let, pokud je betonová konstrukce vystavena působení vody obsahující různé 

rozpustné soli. Tyto soli mohou být obsaženy v zemině a přes špatně provedenou 

hydroizolaci se dostávají do konstrukce, případně se do konstrukce mohou dostávat ze 

srážkové vody. Stejně jako hydroxid vápenatý na povrchu vykrystalizují a způsobí 

podobné povlaky. [9] 

 

1.3.2 PRIMÁRNÍ VÁPENNÉ VÝKVĚTY 

Primární výkvěty se tvoří v prvních hodinách zrání betonu a jejich vznik je 

podmíněn zracími podmínkami betonu. Více výkvětů se tvoří při zrání betonových 

výrobků za nižších teplot a při průvanu. Hydroxid vápenatý má anomální chování a má 

vyšší rozpustnost při nízkých teplotách. Vzhledem k tomu, že většina výrobků zraje ve 

speciálně upravených zracích komorách, jsou tyto vlivy u výrobců dosti eliminovány. 

Problémem je ale uložení ještě nevyzrálých výrobků do palet. Primární výkvěty se 

tvoří pouze po omezenou dobu po vyrobení betonových výrobků reakcí hydroxidu 

vápenatého se vzdušným oxidem uhličitým za vlhka v povrchových vrstvách 

betonových výrobků. [8] 

 

 
 

Obr. 15: Tvorba a následné mizení vápenných výkvětů [8] 
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V krátké době u hutných výrobků dojde v povrchových vrstvách k tzv. karbonataci 

betonu. Při karbonataci povrchových vrstev betonu se vytvoří krystaly uhličitanu 

vápenatého v tenkých kapilárách, čímž se tyto kapiláry pod povrchem uzavřou. Po 

uzavření kapilár již neprobíhá transport roztoku hydroxidu vápenatého na povrch 

betonu. [8] 

1.3.3 SEKUNDÁRNÍ VÁPENNÉ VÝKVĚTY 

Sekundární výkvěty jsou způsobeny vnějšími vlivy, jako je brzké vystavení 

povrchu dešti, kondenzované vodě, rose a demineralizované vodě anebo nedokonalým 

zhutněním betonu při výrobě. Tyto výkvěty dlouhodobě pronikají z jádra betonu na 

povrch a objevují se na některých výrobcích po několik roků. Na rozdíl od primárních 

výkvětů netvoří pouze světlejší závoj, ale mají podobu krystalické látky, vytvářející se 

na povrchu a odprašující z povrchu. Některé sekundární výkvěty jsou v podstatě 

neodstranitelné. Jedinou možností je potom uzavření povrchu výrobků speciálními 

nátěry. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Primární vápenné výkvěty [29] 

 

Obr. 17: Sekundární vápenné výkvěty [30] 
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Tvorbu vápenných výkvětů lze ovlivnit také konstrukčním provedením stavby. 

Vodorovné konstrukce je třeba zhotovit tak, aby nedocházelo k hromadění vody v loži 

krytu, protože trvalé uložení betonových výrobků ve vlhkém nebo mokrém prostředí 

opět vede k vyplavování hydroxidu vápenatého na povrch dlaždic a k tvorbě 

vápenných výkvětů. Proto by mělo být lože dlážděného krytu zhotoveno z kameniva, 

které obsahuje minimální množství prachových částic, které na sebe vážou velké 

množství vody a způsobují trvalé uložení betonových výrobků ve vlhkém prostředí. 

Nejvíce se vápenné výkvěty tvoří u dlážděných krytů, u nichž jsou dlaždice uloženy 

do betonu, tj. do nepropustného lože nebo je z betonu zhotovena podkladní vrstva. U 

takto položených dlaždic se tvoří vápenné výkvěty na hranách dlaždic a tvoří bílý lem 

kolem dlaždice. U ostatních výrobků je třeba zabránit, aby byly trvale vystaveny 

působení vody, která se vsakuje do betonu a opět z betonu vypařuje nebo která z jedné  

strany do betonu vniká a z druhé strany uniká. [7] 

 

 

Možností, jak do jisté míry zamezit tvorbě vápenných výkvětů, je povrch dlažby či 

zídky opatřit ochranným nátěrem či nástřikem vhodným impregnačním prostředkem, 

kterých je na trhu celá řada. Funkčnost impregnace na dlažebním krytu je cca 2 až 3 

roky, podle intenzity jeho užívání. Přirozeným mechanickým otěrem a povětrnostními 

vlivy postupně efekt impregnace slábne. Životnost ochranného efektu kvalitně 

aplikované impregnace na svislé konstrukci (zídce, plotu), která není mechanickým 

otěrem v takové míře namáhána, je případně delší (5 i více let). To vše za předpokladu 

správně provedeného (vyspádovaného) podloží, kde se nezdržuje voda, resp. funkčně 

provedené hydroizolace v případě svislé konstrukce. Naimpregnovaný povrch 

odpuzuje vodu, resp. Snižuje její pronikání do konstrukce, uzavírá transportní kapiláry 

v materiálu, zároveň však propouští molekuly vodní páry (vlhkost) z konstrukce ven. 

 

Obr. 18: Nesprávné uložení betonové dlažby- důvod tvorby vápenných výkvětů [8] 
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Lze zde tedy předpokládat, že nebude docházet k vyplavování hydroxidu vápenatého 

kapilárami na povrch a opětovné tvorbě výkvětu. Před aplikací impregnačního 

přípravku je povrch konstrukce vhodné očistit od prachových a jílových nečistot, 

případně od již vykrystalizovaných výkvětů, neboť tyto přípravky vytvoří na povrchu 

ochranný uzavírací film a nečistoty by se tímto rovněž „zakonzervovaly“. [9] 

2 VIBROLISOVANÉ BETONOVÉ VÝROBKY S UPRAVENÝM 

POVRCHEM 

Povrchové úpravy vibrolisovaných betonových prvků mohou být mechanické jako 

například řezání, dělení, vymývání, broušení a podobně. Další možnou úpravou je 

technická úprava což zahrnuje například otryskávání povrchu, ošetření plamenem, 

nebo kartáčování. Další z možností finalizace povrchu je manuální úprava 

vibrolisovaných prvků. Jedná se například o povrchové úpravy jako pemrlování, 

sekáčování, ražení a podobně. Poslední z možností konečné úpravy betonových prvků 

je použití ochranných laků a následné vytvrzení UV nebo infračerveným zářením.  

 

2.1 ÚPRAVA NÁŠLAPNÉ VRSTVY BEZ POUŽITÍ 

OCHRANNÉHO LAKU 

V této kapitole budou rozebrány některé z povrchových úprav a opracování 

lícových ploch betonových výrobků. Základní popis některých z těchto úprav 

znázorňuje tabulka č. 3.  

 

2.1.1.1 HLADKÝ POVRCH 

Jde o základní hladkou vibrolisovanou dlažbu s  přírodním, jemně zrnitým 

povrchem. Povrch hladké dlažby má charakter pohledového neopracovaného betonu, 

který může být laděn do klasických odstínů, jako je přírodní, červená nebo písková 

barva až po moderní odstíny žluté, okrové a hnědé barvy. Jedná se o základní typ 

povrchu používaný pro pěší komunikace v obcích, okolo obytných a rodinných domů, 

průmyslové plochy. Při speciálním návrhu betonové směsi vytváří povrch s velmi 

malou nasákavostí, vysokou odolností a usnadněnou čistitelností.  [10] 
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Obr. 19: Hladký povrch vibrolisovaných betonových prvků [31] 
 

 

 

 Tab. 3: Shrnutí a základní popis některých povrchových úprav 

betonových prvků [11] 

Úprava povrchu Popis vlastností 

Tryskání  
Vzniká jednolitý jemně zrnitý povrch, který 

dá vyniknout vzhledu použitého kameniva 

Pemrlování Imituje hrubý povrch přírodních kamenů 

Rumplování 
Vytváří otlučený povrch ploch a hran 

imitující starobylý vzhled kamenů 

Kladívkování 

Vytváří otlučený povrch s ostřejšími 

hranami nášlapné vrstvy imitující starobylý 

vzhled kamenů 

Vymývání 

Povrchovým vymytím dochází k obnažení 

použitých kameniv, plně tak vynikne jejich 

barva a struktura 

Broušení + 

tryskání 

Povrch je nejprve obroušen, vynikne tak 

barva i struktura použitých materiálů při 

rovné a hladké ploše, následně je povrch 

opracován tryskáním, které zaručí 

protiskluznost povrchu 

Štípání 
Štípaná pohledová strana výrobku imituje 

povrch přírodních kamenů 

Curling 

(kartáčování) 

Kartáčováním vzniká specifický hladký 

povrch plastické struktury, kterou vytváří 

nepatrně vystupující zrna kameniva 

Broušení 

Broušením povrchu vzniká hladký teracový 

povrch, ve kterém plně vynikne struktura 

barvy použitých kamenných drtí 
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2.1.2 MECHANICKÁ ÚPRAVA POVRCHU 

Tyto metody pro dokončování povrchu betonu se využívají zejména při výrobě 

prefabrikovaných prvků. Jedním ze způsobů je snaha o zvýraznění textury výrobku. 

Tato metoda je závislá na způsobu výroby vibrolisovaných prvků a na receptuře 

použitého betonu. Druhým způsobem je odstranění části povrchu betonového výrobku. 

Tímto způsobem dojde k odhalení použitého kameniva. Výrobky se poté berou jako 

architektonické prvky a aplikují se například jako podlahy, parapety, římsy, obklady a 

podobně.  

2.1.2.1 RELIÉFNÍ POVRCH 

Povrch dlažby je při výrobě tvarován a imituje tak povrch přírodního  kamene nebo 

například dřeva. Tato varianta plošné dlažby umožňuje vytváření pohledově a 

architektonicky vysoce hodnotných ploch, je určena pro plochy okolo bytových a 

rodinných domů (zahrady, balkony, terasy atd.), veškeré plochy v místech a obcích 

vystavené lehkému provozu, od kterých očekáváme vyšší estetické parametry.  [10] 

Reliéfního povrchu se u těchto dlažeb docílí pomocí silikonové matrice, která se 

vkládá přímo na dno forem již při výrobě. Matrice bývají zhotoveny ve dvou 

základních typech a to: silikonové elastomery a polyuretanové elastomery. 

Polyuretanové bývají odolnější a jejich životnost je delší než u matric zhotovených ze 

silikonových elastomerů. [12] [13] 

Nevýhodou dlaždic s reliéfním povrchem může být vyšší hromadění vody na 

povrchu, z důvodu tvarované nášlapné vrstvy, různých prohlubní a rýh. [13] 

 

  

Obr. 20: Reliéfní povrch dlaždice- imitace 

dřeva [32] 

Obr. 21: Reliéfní povrch dlaždice- imitace 

přírodního kamene [33] 
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2.1.2.2 VYMÝVANÝ POVRCH 

Vymývané dlaždice jsou vyráběny technologií založenou na odstranění a vymytí 

povrchu betonu vodou. Při použití této technologie dojde k odstranění vrchní vrstvy 

betonu a k odplavení zrn cementu a dojde k odhalení použitého kameniva. Vymývané 

dlažby jsou nejčastěji vyráběny z ušlechtilého říčního a drceného kameniva, kterému 

je touto povrchovou úpravou umožněno na povrchu vyniknout. Nejčastějšími frakcemi 

pro výrobu dlaždic s vymývaným povrchem bývají frakce kameniva o velikosti 4/8, 

8/16, 10/16 mm. Promývání může být provedeno dvěma způsoby: [10] [14] 

a) Přímá metoda 

b) Nepřímá metoda 

 

ad a) Přímá metoda: 

Tento způsob vymývání se provádí na čerstvě zhotovených dlaždicích 

bezprostředně po jejich odformování pomocí vodní trysky, která je umístěna vedle 

lisu. Dlaždice se dají vymývat buď ve svislé, nebo vodorovné poloze. Během 

vymývání jsou hrany dlaždic chráněny. Promývací stroj drží krok s výrobním cyklem 

lisu a nijak nezpomaluje celkovou výrobu dlažeb. Tlak vodního paprsku působícího na 

povrch betonu je nastavitelný a jeho rychlost se dá měnit v  průběhu vymývání. [15] 

 

ad b) Nepřímá metoda: 

Vymývání se u této metody na rozdíl od přímé neprovádí ihned po odformování. 

Tato metoda je založená na působení zpomalovací přísady. Princip je takový že se 

ještě před dávkováním betonu na dno formy umístí papír napuštěný retardační 

přísadou. Po odlisování se výrobky umístí do zracích komor, kde tuhnou , tvrdnou a 

nabývají na pevnosti. Retardační přísada způsobí na povrchu zpomalení zrání betonu. 

Poté co výrobky opustí zrací komory, jsou z povrchu odstraněny papíry a výrobky 

jdou dále na vymývací linku, kde se nezatuhlý povrch vymývá.  [16] 

 

Tyto dlažby jsou ideální pro plochy okolo rodinných domů, bytových domů, nebo 

pro městské plochy s omezeným provozem. Vymývaná dlažba se využívá i k pokrytí 

plochých pochozích plochých střech. Tato povrchová úprava také zajišťuje dlaždicím 

drenážní vlastnosti, kdy je dlažba schopna lépe odvádět vodu z ploch. [10] [13] 
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Obr. 22: Vymývané povrchy dlaždic [14] [34] 
 

2.1.2.3 BROUŠENÝ POVRCH 

Jde o vibrolisované betonové prvky se speciálním povrchem, kde horní nášlapnou 

vrstvu tvoří beton s barevným kamenivem. Po vyzrání dlažby ve zracích komorách je 

na několika horizontálních brusných kotoučích obroušena a leštícími kameny 

vyhlazena. Tento typ úpravy se často využívá u teracové dlažby. [17] 

Použitím této úpravy povrchu je odstraňována svrchní vrstva cementového 

kamene, ale zároveň je zachována typická struktura betonu i s  jeho póry. Hloubka 

zbroušení je závislá zejména na velikosti frakce použitého kameniva. Cílem je zobrazit 

na povrchu i ty největší použitá zrna kameniva a barva povrchu je dána barvou právě 

použitého kameniva a zhydratovaného cementu. [18] 

 

  

Obr. 23: Broušené povrchy dlaždic [35] [36] 
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2.1.2.4 ŘEZANÝ POVRCH 

Řezaný povrch je takový povrch, který byl pouze nahrubo rozřezán a nedošlo zde 

k žádné další povrchové úpravě. Při tvorbě tohoto finálního povrchu vibrolisovaných 

výrobků se používají pily pro řezání kamene nebo betonu. Tyto pily jsou schopné 

vytvořit buď rovnoběžné, nebo kruhové stopy. Na konečném povrchu jsou zřetelná 

zrna použitého kameniva a barva tohoto povrchu je opět dána barvou použitého plniva 

a barvou zhydratovaného cementu. [18] 

 

Obr. 24: Řezaný povrch dlaždic [18] 
 

2.1.2.5 DĚLENÝ POVRCH 

Dělení povrchu, nebo jinak řečeno štípání, je způsob úpravy povrchu kdy štípaná 

pohledová strana výrobku imituje vzhled přírodního kamene a má charakteristický 

lomový vzhled. Takto upravené výrobky se nechávají bez jakékoli další úpravy . 

Vibrolisované betonové prvky se dělí na speciálních štípacích strojích  umístěných na 

konci výrobní linky. Tento způsob úpravy povrchu je nejčastěji využíván například 

pro štípané plotové tvárnice. [18] 

 

 

Obr. 25: Štípaná betonová tvárnice [38] Obr. 26: Štípaný povrch betonových tvárnic 

[39] 
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2.1.2.6 LEŠTĚNÝ POVRCH 

Leštěný povrch je takový povrch, který byl broušen a následně jemně broušen až 

do hloubky 5 mm pomocí nejjemnějších brusných zrn až do dosažení lesku. Lesklého 

povrchu ovšem nemusí být dosaženou pouze jemným broušením. Lesklého efektu lze 

dosáhnout aplikací dalších způsobů úprav, jako například dodatečného prostředku 

ošetření. Pro tyto úpravy se používají různé typy vosku, parafínu, nebo pryskyřice. 

Tento způsob je znám jako „leštění voskem“ a vede k mnohem intenzivnějšímu 

zbarvení betonu. [18] 

 

  

Obr. 27: Leštěný povrch dlaždic [40] [41] 
 

2.1.3 TECHNICKÁ ÚPRAVA POVRCHU 

Tyto způsoby úprav povrchu vyžadují na rozdíl od mechanických způsobů 

komplikovanější výrobní zařízení. Za technické úpravy povrchu se považuje například 

tryskávání pevnými částicemi, ošetření plamenem a kartáčování. Znovu je zde cílem 

dosáhnout obzvláště jemného, nebo hrubého povrchu. [18] 

2.1.3.1 TRYSKANÝ POVRCH 

Tryskání je dodatečná úprava vytvrdlého povrchu dlažeb, kde se tryská proudem 

ocelových broků, písku, korundu nebo jiných pevných částic. Tímto je lícová strana 

dlažby zbavena cementového kamene do hloubky 1 – 2 mm. Touto technologií jsou 

částice vystaveny působení vysokého tlaku a odchází tak k vytvoření požadovaného 

vzhledu a drsnosti povrchu betonového prvku. Lze provádět i hlubší tryskání, kde se 

dosáhne větších hrubostí povrchu. Během procesu tryskání, bude nejprve patrna barva 

cementu, po delším působení abrazivních částic na povrch se postupně odhalí barva 
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jemné frakce kameniva. Povrch betonu tím získá světlejší barvu. Tryskání je také 

někdy označováno jako pískování a to i v případě, že se povrch betonu upravuje 

pomocí jiných částic, než je písek. [18] [19] 

 

  

Obr. 28: Tryskaný povrch dlaždic[42] Obr. 29: Porovnání tryskaného povrchu a 

povrchu hladkého[19] 
 

2.1.3.2 POVRCH OŠETŘENÝ PLAMENEM 

Povrch ošetřený plamenem je takový povrch, z něhož byla původní vrstva 

odstraněna v hloubce asi 4 – 8 mm intenzivním zpracováním plamenem. Poté co 

betonová dlažba vytvrdne je její povrch vystaven plamenu o teplotě přibližně 3200 °C. 

Blokový hořák se skládá z trysek, které těsně přiléhají vedle sebe a vytváří tak řadu 

malých plamenů. Tento hořák je umístěn přímo na povrch, který má být upraven . 

Cementová vrstva a případně vápencové kamenivo se při takto vysoké teplotě taví. 

V případě křemičitého kameniva se vrchní části zrn odtrhávají díky teplotnímu 

namáhání, čímž vzniká silně odolný a barevný povrch.  Při použití metody ošetřená 

plamenem se také odstraní jakákoli barva, mech nebo jiné nečistoty, které mohou být 

přítomny. Výsledkem je čistý povrch vhodný pro nanášení laku, omítek neboj jiných 

povlaků. Existují čtyři základní aplikace dlažby s touto povrchovou úpravou: [18] [20] 

[21] 

 Předběžná úprava povrchu pro dosažení nejlepších konečných výsledků- lepení 

barvy, plastu nebo jiného aplikovaného nátěru 

 Lepší čištění povrchu od oleje nebo jiných skvrn 

 Odhalení hrubého kameniva pro estetické účely 

 Zvýšení tření silnic a přistávacích ploch 
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Obr. 30: Metoda ošetření povrchu 

plamenem [20] 

Obr. 31: Povrch dlaždic ošetřených 

plamenem [18] 
 

2.1.3.3 KARTÁČOVANÝ POVRCH  

Kartáčovaného povrchu je dosaženo tažením štětcem po povrchu čerstvého betonu. 

Typ získaného výsledku závisí ha hrubosti štětin, na délce a tvaru trsů. Kartáče mohou 

mít plastové nebo ocelové štětiny s různým rozměrem a hustotou. Běžně používaným 

zařízením pro vytvoření tohoto povrchu je kombinované sklápěcí zařízení a kartáč, 

který je umístěn na dlouhé rukojeti. Pomocí sklápěčky je kartáč umístěn na povrch 

betonu, který jé poté kartáčem stírán. Při kartáčování dochází ke tvarování povrchu do 

hloubky 1,5 – 3 mm. 

 Při použití této metody je zapotřebí dobré načasovaní zahájení kartáčování a 

důkladné péče při provádění. Pokud by kartáčování bylo provedeno příliš brzy, mohlo 

by dojít k povrchovému zapracování vody a tím by došlo k oslabení betonového 

prvku. Dále by se mohlo stát, že se hrubá zrna kameniva vytáhnou při kartáčování 

z povrchu betonu. Kartáčované povrchy jsou vhodné pro aplikace, kde je kladen vyšší 

důraz na odolnost povrchu proti skluzu. [43] 

 

Obr. 32: Kartáčovaný povrch dlaždic [44] 
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2.1.4 MANUÁLNÍ ÚPRAVA POVRCHU 

Manuální techniky pro úpravy povrchu betonových prvků jsou zaleženy na 

odstranění horní vrstvy cementu zejména kamenickým způsobem, tzn. převážně ručně, 

bez použití složitých strojních zařízení. Tímto způsobem úpravy povrchu dochází ke 

vzniku jasnějšího, hrubšího povrchu s viditelnými zrny kameniva ať už celistvého, 

nebo částečně rozlomeného. Při použití bílého cementu, barevného kameniva, nebo 

barevných pigmentů lze dosáhnout zvláštního a originálního povrchu betonového 

prvku. Za manuální úpravu povrchu je považováno například ražení, pemrlování nebo 

sekáčování. [18] 

2.1.4.1 RAŽENÝ POVRCH 

Ražený povrch je takový povrch, který byl zpracován pomocí kamenického 

kladívka do hloubky 5 – 6 mm. Kamenická kladívka se obecně používají k hrubému 

zpracování kamenného povrchu a lze ho použít pouze pro betony s  nízkými 

pevnostmi, nebo pro betony s měkčím kamenivem jako je například vápenec. Použitím 

této metody získají betonové prvky hrubý povrch a ostré hrany. [18]  

 

Obr. 33: Ražený povrch dlaždic [18] 

 

2.1.4.2 PEMRLOVANÝ POVRCH 

Pemrlování, nebo-li vyklepávání je ruční či strojní způsob opracování kamene a 

povrchu betonových prvků. Touto technikou je povrch betonu opracován pomocí 

pemrlice (pemrlovacího nástavce) do hloubky asi 6 mm. Pemrlice je ocelový nástroj 

opatřený jehlanovitými hroty nebo rovnoběžnými břity.  Při použití tohoto způsobu 

úpravy betonového bloku dojde k odhalení kameniva v betonu a k rozjasnění povrchu. 

[18] [45] 
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Obr. 34: Pemrlovaný povrch dlaždic [46] Obr. 35: Pemrlovací hlavice [47] 
 

2.1.4.3 SEKÁČOVANÝ POVRCH 

Sekáčování je způsob úpravy povrchu pomocí sekáče - nástroj podobný dlátu, které 

je na konci opatřeno ozuby.  Cementová malta je z  povrchu betonového výrobku 

odstraněna asi do hloubky 5 mm. Touto technikou úpravy povrchu dojde k odhalení 

použitého hrubého kameniva a na nášlapné vrstvě se vytvoří paralelní rýhy. Tento 

způsob úpravy povrchu je vhodný pouze pro betonové prvky s  měkčím kamenivem. 

[18] 

 

2.2 ÚPRAVA NÁŠLAPNÉ VRSTVY POMOCÍ OCHRANNÉHO 

NÁTĚRU 

Ochranné nátěry poskytují betonovému vibrolisovanému prvku zlepšení některých 

vlastností jako je například barevnost a lesk, ale i zlepšení důležitějších fyzikálně – 

mechanických vlastností. Ochranný lak se tedy v současně době používá zejména pro 

 
 

Obr. 36: Sekáčovaný povrch dlaždic [18] Obr. 37: Ozubené zakončení sekáče [49] 



41 
 

zlepšení trvanlivosti vybrolisovaných výrobků. V následující kapitole budou popsány 

některé z používaných ochranných nátěrů.  

2.2.1 AKRYLÁTOVÝ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR 

Akrylát, neboli polymethylmatakrylát, se řadí do skupiny takzvaných akrylátových 

polymerů. Změnou struktury polymeru je možné vytvářet celou řadu materiálů 

s různými vlastnostmi. Z tohoto důvodu byly výrobky z akrylátových polymerů 

rozšířeny v různých formách jako například disperze, granuláty, předpolymery nebo 

již hotové výrobky. Pro ochranu různých povrchů, tedy i povrchů betonových výrobků 

se využívají akrylátové disperze ve formě impregnačního nátěru. [65] 

Akrylátové impregnační nátěry jsou dostupné ve dvou variantách. Rozpouštědlo, 

nebo na bázi vodné disperze. Akrylové nátěrové hmoty jsou ideální pro projekty, kde 

je důležitá snadná aplikace a ekonomická výhodnost. Nátěr vytvoří tenký ochranný 

film, který poskytuje dobrou ochranu proti vodě a vniknutí chloridů, přitom umožňuje, 

aby případná vlhkost mohla unikat. Jsou odolné proti UV záření a nežloutnou.  [64] 

Akrylátové impregnační nátěry jsou vhodné pro vnější povrchy, na dekorační 

interiérové podlahy, k ochraně povrchu a zlepšení barvy. Často se využívají u časově 

náročných projektů, kde je nutné rychlé dokončení, neboť nátěr je na dotek suchý 

během jedné hodiny. [64] 

Akryláty jsou obvykle mnohem tenčí než polyuretanové tmely a epoxidové nátěry. 

Akryl na bázi rozpouštědla obecně funguje lépe než produkty na bázi vody pro 

venkovní použití. [64] 

 

2.2.2 EPOXIDOVÉ IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY 

Epoxidové pryskyřice jsou specifické svým chemickým uspořádáním atomů ve 

formě kruhu obsahujícího tři členy, známé jako epoxid, epoxidová nebo ethylenová 

skupina. Jedná se o éthery s cyklickým uspořádáním atomů v kruhu, díky kterému 

molekula dosahuje vysokého kruhového napětí. Díky tomuto napětí jsou epoxidy 

velice reaktivní. [66] 

 

Obr. 38: Kruhové uspořádání molekuly epoxidu  
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Tyto látky jsou charakteristické mnoha vlastnostmi, mezi něž se řadí například 

chemická a korozní odolnost, dobré mechanické a tepelné vlastnosti, nebo vysoká míra 

přilnavosti k různým povrchům. Po vytvrzení získají epoxidové nátěry řadu dalších 

kladných vlastností jako například tvarová stálost, tepelná odolnost a tvrdost. Díky 

těmto vlastnostem jsou epoxidy využívány zejména pro výrob nátěrů a laků a také pro 

výrobu různých druhů laminátů a kompozitů. [66] 

Epoxidové nátěrové hmoty tvoří vysoce účinný ochranný film na povrchu betonu, 

poskytují dlouhodobou, tvrdou a otěruvzdornou finální vrstvu. Nabízejí také vynikající 

vodotěsnost. Jsou k dispozici čiré nebo pigmentované. Většině výrobků dodává 

epoxidový nátěr lesklý povrch.  Epoxidové nátěrové hmoty jsou mnohem těžší, než 

akrylátové. Epoxidy na vodní bázi dobře drží na povrchu betonu a poskytují jasný 

povrch. Jsou ale neporézní a neumožňují únik vlhkosti. Epoxidy jsou velmi dobrou 

volbou při vytvrzování povrchu betonu. [64] 

Typické aplikace pro epoxidová pečetidla jsou například podlahy s  vysokým 

provozem, podlahy v potravinářském průmyslu, betonové desky nebo dekorativní 

podlahy. Jejich povrch bude vysoce lesklý, epoxidová barva obohatí jejich barvu a 

zároveň ochrání podlahu před odřením a pěším provozem. Vzhledem k  tomu, že 

epoxidy mohou žloutnout při působení UV záření, jsou obecně omezena jen na použití 

v interiérech. [64] 

2.2.3 POLYURETANOVÉ IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY 

Polyuretan jako takový je velmi využívaný hlavně díky možnosti úpravy jeho 

chemického složení. Díky této možnosti lze připravit nepřeberné množství druhů 

polyuretanů se specifickými vlastnostmi. Mezi základní vlastnosti polyuretanů patří 

například vysoká elasticita, odolnosti proti otěru, poměrně vysoká pevnost nebo 

odolnost proti znečištění. [48]  

Polyfunkční izokyanáty používané pro výrobu polyuretanu mohou být ve své 

struktuře aromatické, alifatické, cykloalifatické nebo polycyklické. Nejčastěji 

využívané izokyanáty jsou aromatické, neboť dosahují nejvyšší míry reaktivity. 

V závislosti na použitém izokyanátu se určují výsledné vlastnosti polyuretanu. Při 

výrobě polyuretanů jsou do složení přidávány i katalyzátory. Tyto látky se přidávají 

proto, aby reakce probíhala rychleji za nižších teplot. Nejčastěji využívanými 

katalyzátory jsou aminy, triethylaminy a sloučeniny cínu. [37]  
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Polyuretanové ochranné nátěry jsou téměř dvakrát silnější než akrylátové tmely a 

vytvářejí na betonovém povrchu vysoký ochranný film, který poskytuje vynikající 

odolnost proti otěru a chemikáliím. Jsou dostupné ve variantách založených na vodě 

nebo rozpouštědle. Mohou být použity jak na interiérový, tak na exteriérový beton. 

Nejčastějšími aplikacemi tohoto nátěru jsou podlahy v oblastech s vysokým provozem. 

Díky vysokému lesku polyuretanových laků se také používají pro zlepšení estetických 

vlastností probarvovaného betonu a vibrolisovaných výrobků. [64] 

2.2.4 PENETRAČNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚRY 

Penetrační nátěrové hmoty, jako jsou silany, siloxany a silikáty, pronikají do 

betonu pro vytvoření chemické bariéry, která chrání, která chrání beton proti pronikání 

vlhkosti a chemických rozmrazovacích látek. Obvykle poskytují neviditelnou ochranu, 

aniž by se změnil povrchový vzhled. Ochranná vrstva je prodyšná, takže vodní páry 

mohou unikat. Penetrační nátěrové hmoty jsou běžně používané v  exteriéru, protože 

poskytují vynikající ochranu proti drsným povětrnostním vlivům. [64] 

Nejvhodnější aplikace penetračních nátěrů je ochrana betonových povrchů 

vystavených korozi, zmrazování a rozmrazování. Penetrační nátěry je také vhodné 

použít, při snaze dosažení přirozeného a matného povrchu  [64] 

 

2.3 ÚPRAVA NÁŠLAPNÉ VRSTVY POMOCÍ OCHRANNÉHO 

NÁTĚRU VYTVRZENÉHO ULTRAFIALOVÝM NEBO 

INFRAČERVENÝM ZÁŘENÍM 

V současné době je trendem použití ochranných nátěrů na povrch vibrolisovaných 

prvků a jejich následné vytvrzení. Toto vytvrzování může probíhat bez zvláštních 

podmínek na vzduchu, což se dá nazvat spíše sušením. Častěji se používá metoda 

vytvrzení ochranného laku pomocí ultrafialového nebo infračerveného záření. Během 

tohoto procesu vytvrzení dochází ke změně vnitřní struktury laku a tím dojde ke 

zlepšení některých vlastností povrchu vibrolisovaných prvků. V  následující kapitole 

budou popsány jednotlivá záření elektromagnetického spektra používaná pro vytvrzení 

ochranných laků a technologie tohoto vytvrzení.  
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2.3.1 ULTRAFIALOVÉ ZÁŘENÍ 

Ultrafialové záření se dá určit jako záření s kratší vlnovou délkou než je viditelné 

záření, ale zároveň delší než záření rentgenové. Jde o záření s vlnovými délkami 400 – 

10 nm, tedy s vlnovými délkami pod fialovou oblastí viditelného spektra. Odtud plyne 

název ultrafialové, anglicky ultraviolet – zkráceně UV záření. [50] [51] 

Zdrojem ultrafialového záření jsou tělesa zahřátá na vysokou teplotu. Přirozeným 

zdrojem je tedy například Slunce. Umělé zdroje UV záření může být například 

elektrické oblouk nebo speciální výbojky naplněné párami rtuti. Obyčejné tzv. 

draselné sklo však UV záření pohlcuje. Proto se výbojky zhotovují ze skla 

křemenného. Také atmosféra toto záření velmi silně pohlcuje, ve vysokých vrstvách 

atmosféry toto záření způsobuje ionizaci vzdušného kyslíku, což je příčinou vzniku 

ozónu. [52] 

Dělení ultrafialového záření je znázorněno v tabulce 4. 

 

Tab. 4: rozdělení ultrafialového záření [53] 

Název Zkratka 
Vlnová délka 

[nm] 

1) Blízké ultrafialové záření  NUV 400 – 200 

a) Dlouhovlnné „červené světlo“ UVA 400 – 320 

b) Středněvlnné (nízkovlnné) UVB 320 – 280 

c) Krátkovlnné „dezinfekční“ UVC < 280 

2) Hluboké ultrafialové záření DUV < 300 

3) Daleké „vzduchoprázdné“ ultrafialové záření 
FUV, 

VUV 
200 – 10 

4) Extrémní ultrafialové záření 
EUV, 

XUV 
31 – 1  

 

2.3.1.1 VYTVRZOVÁNÍ OCHRANNÉHO LAKU ULTRAFIALOVÝM ZÁŘENÍM 

Hlavní složkou UV laků jsou oligomery, monomery a fotoiniciátory. Ve většině 

těchto laků mají zastoupení, i když minimální, také stabilizátory. V  laku se vyskytují 

především proto, aby reagoval na světlo a teplo na takové úrovni, jaká je požadována 

pro optimální zpracování. Stabilizace polymerů se nejčastěji provádí přimícháním UV 

stabilizátorů k základnímu polymeru. Tyto stabilizátory ale nejsou k polymeru pevně 

poutány a jsou tudíž z polymerní matrice snadno extrahovatelné. [54] 
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Procesům, reakcím a transformacím spojených s přechodem tekutého laku na 

pevný film se říká vytvrzování. Dalo by se zde mluvit i o sušení, ale tento výraz se 

používá spíše tam, kde se používají barvy a laky na ředidlové a vodní bázi. Tyto barvy 

a laky uschnou odpařením a na výrobku zbude vrstva „sušiny“, která má přibližně 

třetinový objem než nános mokré barvy. Naproti tomu UV laky neobsahují žádná 

rozpouštědla a správně se tedy používá výraz vytvrzení namísto sušení. [50] [55]  

Pro vytvrzování UV laků se používá záření o vlnových délkách 400 – 200 nm – 

tedy UVA, UVB a UVC záření. Hodnoty vlnových délek těchto záření jsou pro UV 

vytvrzování důležité. Měnící se vlnová délka znamená, že tyto rozsahy také vykazují 

různé vlastnosti. Například hloubka průniku UV záření závisí na jeho vlnové délce. 

Krátkovlnné UVC záření hraje roli zejména v  povrchovém vytvrzování. Toto záření 

proniká nejméně a nesmí se používat při tloušťce filmu více než 100 µm. Nízkovlnné 

UVB záření proniká hlouběji do vrstvy a je zodpovědné z  přiměřené vytvrzení, a to i 

při vyšších vrstvách laku. Dlouhovlnné UVA paprsky pronikají nejhlouběji a jsou 

používané zejména pro vytvrzování barevných UV laků. UVA záření pronikne i přes 

extrémně vysokou tloušťku filmu a je schopno vytvrdit lak i přes další vrstvy. [55] 

Vibrolisované prvky zušlechtěné touto technologií jsou nenáročné na údržbu.  

Nečistoty nevnikají do betonu, ale zůstávají na povrchu. Znečištění lze odstranit vodou 

a kartáčem, také je možné použít čističe s tlakovou vodou do 100 bar. [56] 

 

Obr. 39: Schéma penetrační hloubky UV záření 

2.3.2 INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ 

Infračervené záření- anglicky infrared zkráceně IR záření, je oblast 

elektromagnetického spektra, kde se vlnové délky pohybují v  rozmezí 0,7 – 1000 µm. 

Infračervené vlny jsou delší než viditelné světlo, ale zároveň kratší než rádiové vlny. 

Z toho plyne, že frekvence IR záření jsou vyšší než frekvence mikrovln, ale nižší než 

frekvence viditelného světla v rozmezí 300 GHz – 400 THz. [57] 
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Infračervené světlo je pro lidské oko neviditelné, i když delší infračervené vlny 

mohou být zachyceny jako teplo.  Každé těleso, jehož teplota je vyšší než absolutní 

nula (-273°C, 0°K), vyzařuje energii ve formě elektromagnetického záření.  Setkání 

infračervených paprsků na povrchu jiných objektů propouští obsaženou energii ve 

formě tepla.  Slunce vyzařuje energii v různých vlnových délkách. S rychlostí světla 

pronikají sluneční paprsky do chladných prostorů a zahřívají zemský povrch. Stejné 

spektrum záření může být také produkováno uměle infračervenými deskovými 

radiátory, topnými zařízeními nebo ohněm. Když se infračervené paprsky dostanou na 

povrchovou plochu, bez ohledu na teplotu vzduchu se energie záření absorbuje a 

přeměňuje na teplo. [57] [58] 

Infračervené záření se dělí dle vlnových délek na:  

 Blízké – 0,7 – 5 µm 

 Střední – 5 – 30 µm 

 Dlouhé – 30 – 1000 µm 

2.3.2.1 VYTVRZOVÁNÍ OCHRANNÉHO LAKU INFRAČERVENÝM ZÁŘENÍM 

Při použití této technologie vytvrzování ochranného laku dochází hlavně díky 

zvýšené teplotě k rychlému odpařování disperzního prostředí laku. Při procesu 

vytvrzování dochází k přibližování, spojování a tvrdnutí účinných součástí laku. Tímto 

se vytvoří na povrchu vibrolisovaného prvku ochranný film, který zajišťuje zlepšení 

některých vlastností povrchu. [5] 

 

D. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části práce bylo porovnání vlastností vibrolisovaných 

výrobků s upraveným povrchem a vlastností referenčních vibrolisovaných výrobků, 

tedy výrobků bez jakékoli nadstandartní úpravy povrchu. Zjištění těchto vlastností 

bylo provedeno pomocí souboru zkušebních postupů. Postupy a výsledky těchto 

zkoušek byly popsány v následující kapitole.  

3 METODIKA ŘEŠENÍ EXPERIMENTÁLNÍ ČÁSTI 

Betonové vibrolisované zboží originálních rozměrů bylo uskladněno ve zkušební 

laboratoři na paletách. Jednotlivé vrstvy byly proloženy měkkou podložkou, aby 

nemohlo dojít k poškození zušlechtěného povrchu.  
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Nejprve bylo nutné upravit rozměry vzorků pro dané zkoušky na požadovanou 

velikost. Aby nedošlo ke zkreslení výsledků zkoušek, byly řezané plochy zkušebních 

vzorků ošetřeny v místě styku s lakovaným povrchem ochranným nátěrem. Po těchto 

úpravách vzorků bylo přistoupeno k provádění jednotlivých zkoušek. 

a) Stanovení nasákavosti vlivem kapilarity 

b) Metoda stanovení odolnosti proti skluzu 

c) Měření obrusnosti metodou podle Böhma 

d) Stanovení odolnosti povrchu proti působení vody a chemických  

rozmrazovacích látek 

e) Odolnost proti tvorbě vápenných výkvětů  

 Pomocí sušárny 

 Pomocí infralampy 

Po provedení veškerých zkoušek se získané údaje vyhodnotily, zpracovaly se do 

přehledných tabulek a graficky znázornily v sloupcových grafech.  

 

 

Obr. 40: Schéma metodiky práce 
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3.1 POUŽITÝ ZKUŠEBNÍ MATERIÁL 

Dané zkoušky byly prováděny na vibrolisovaných betonových blocích, jejichž 

povrch byl opatřen ochranných nátěrem a následně vytvrzen ultrafialovým a 

infračerveným zářením. Pro možnost porovnání zkoumaných vlastností byly zkoušky 

také prováděny na vzorcích referenčních – tedy vzorcích bez upraveného povrchu.  

Jako ochranný nátěr pro prvky vytvrzené UV zářením byl použit lak Alphalith 

StoneSeal UV-FDS, a pro prvky vytvrzované IR zářením lak alphalith StoneSeal 

Premium HC. Dávka laků v obou případech je 80 g/m
2
. Tyto laky se nanáší po vyzrání 

betonu. Na jedné sadě výrobků od každého druhu vytvrzení byl dále pod lak použit 

primární impregnační nátěr alphalith StoneSeal GLS. Tento nátěr se nanáší před 

vstupem čerstvých výrobků do zracích komor a slouží ke  snížení nasákavosti povrchu, 

snížení dávky laku a zvýšení jeho účinnosti. 

3.2 ZKUŠEBNÍ VZORKY 

Zkušební vzorky pro provádění zkoušek jsou běžně dostupné vibrolisované 

dlažební bloky. Pro jednotlivé zkoušky byly vzorky upravovány na požadovanou 

velikost s danými rozměry. Rozměry a počet vzorků pro dané zkoušky byly popsány 

v následující tabulce číslo 5.  

 

Tab. 5: Rozměry a počet vzorků 

 

Prováděná zkouška 
Rozměr vzorků 

a×b×c [mm] 

Počet vzorků 

v sadě  

Počet vzorků 

celkem 

Kapilární nasákavost 300×150×80 2 10 

Odolnost proti skluzu 600×300×80 2 10 

Obrusnost dle Böhma 71±1,5×71±1,5×40 2 10 

Odolnost proti CHRL 150×150×80 2 10 

Tvorba výkvětů (sušárna) 200×100×80 2 10 

Tvorba výkvětů (infralampy) 300×150×80 1 5 

 

Pro účely zkoušek bylo připraveno 5 zkušebních sad výrobků,  lišící se v povrchové 

úpravě lícové vrstvy, a to: 

 

 Referenční vzorek – bez speciální úpravy povrchu (BEZ LAKU) 

 Vzorek opatřený ochranným lakem, vytvrzený UV zářením bez použití primární 

vrstvy (UV BEZ)  
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 Vzorek opatřený ochranným lakem, vytvrzený UV zářením s použitím primární 

vrstvy (UV S) 

 Vzorek opatřený ochranným lakem, vytvrzený IR zářením bez použití primární 

vrstvy (INFRA BEZ) 

 Vzorek opatřený ochranným lakem, vytvrzený IR zářením s použitím primární 

vrstvy (INFRA S) 

4 PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY 

4.1 STANOVENÍ NASÁKAVOSTI VLIVEM KAPILARITY 

Tato zkouška byla prováděna dle normy ČSN EN 772-11: Zkušební metody pro 

zdící prvky – Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdících prvků 

z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti 

pálených zdících prvků. Norma pro vibrolisované betonové prvky popisuje pouze 

stanovení celkové nasákavosti, proto bylo nutné přistoupit k  modifikaci metody pro 

stanovení kapilární nasákavosti, při které se projeví nasákavost pouze lícové vrstvy 

prvku.  

Před započetím zkoušení bylo nutné vzorky opatřit ze všech bočních stran vrstvou 

dvousložkového epoxidového nátěru. Tento nátěr brání zkreslení výsledků vlivem 

nasákavosti bočních stěn vzorku.  

Nejprve byly všechny zkoumané vzorky vysušeny v sušárně do ustálené hmotnosti 

a poté se umístily lícovou plochou do vody. Norma pro stanovení nasákavosti vlivem 

kapilarity pro zdící prvky udává časový horizont 10 minut pro ponoření zkoušených 

vzorků.  Kvůli získání objektivních výsledků a reálného náhledu na nasákavost 

povrchu vibrolisovaných betonových prvků s upraveným povrchem muselo dojít 

k modifikaci této metody. Vzorky ve vodní lázni zůstaly ponořeny až do ustálené 

hmotnosti – tedy do stavu, kdy už povrch betonového prvku nepřijímal vodu. 

Před ponořením vysušených vzorků do vody se zvážila jejich hmotnost. Zkušební 

vzorky se poté umístily do nádoby s vodou takovým způsobem, aby se lícová plocha 

nedotýkala dna nádoby a voda nepřesahovala okraj epoxidového nátěru chránícího 

boční stěny vzorku. Zabránění styku lícové plochy se dnem nádoby bylo zajištěno 

pruty ocelové výztuže umístěných na dně nádoby. V daných časových intervalech byly 

zkušební vzorky vyjmuty z vody, na povrchu osušeny a zváženy. Z hmotností 

vysušených vzorků a hmotností vzorků nasáklých vodou v daných intervalech se 
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vypočetla nasákavost, která se udává v %. Zkušební vzorky byly ve vodní lázni 

umístěny po dobu 336 hodin a jejich hmotnost byla měřena v intervalech 24, 96, 144, 

168, 288, 312 a 336 hodin (1, 4, 6, 7, 12, 13, 14 dní).  Tato zkouška se prováděla na 

pěti zkušebních sadách po dvou kusech vzorku od každé sady – tedy na desíti 

zkušebních tělesech. Rozměry zkušebních vzorků byly 300×150×80 mm. 

Pro stanovení nasákavosti vlivem kapilarity v delším časovém horizontu byl použit 

vztah: 

      
     

  
            

 

Kde: mn hmotnost nasáklého vzorku v daném časovém intervalu [g]  

 ms hmotnost vysušeného vzorku [g]  

 

  

Obr. 41: Ošetření bočních ploch 

epoxidovým nátěrem 

Obr. 42: Umístění vzorků ve vodní lázni 

 

4.2 METODA STANOVENÍ ODOLNOSTI PROTI SKLUZU 

Tato zkouška byla prováděna dle normy ČSN EN 1338 – Betonové dlažební bloky 

– Požadavky na zkušební metody, Příloha I – Metoda stanovení odolnosti proti skluzu 

na nevyleštěném vzorku.  

Tato zkouška se provádí pomocí zkušebního zařízení s  třecím kyvadlem, které 

vyhodnocuje protiskluzové vlastností horního líce vzorku. Zkušební zařízení s  třecím 

kyvadlem zahrnuje kluznou třecí patku s pružinou, zhotovenou z normové pryže, 

připevněnou na koci kyvadla. Při kývání kyvadla se měří třecí síla mezi třecí patkou a 

zkušebním povrchem.  

Postup zkoušky byl následovný: Nejméně 30 minut před zahájením zkoušky se 

zkušební vzorek umístil do vody. Po vyjmutí z vody se vzorek postavil na rovnou 
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plochu. Zkušební zařízení se dvěma předními podstavci postavily na vzorek a třetí, 

zadní podstavec, se podložil stejně vysokou podložkou, jako byl zkušební vzorek tak, 

aby bylo zkušební zařízení co nejvíce ve vodorovné poloze.  Dokonalá vodorovnost se 

zajistila stavěcími šrouby a libelou. Zkušební vzorek i pryžová podložka se navlhčily, 

na stupnici se nastavila nula a kyvadlo se odjistilo. Při zpětném kmitu se kyvadlo 

zachytilo a na stupnici se odečetla hodnota, která udává hodnotu odolnosti proti 

skluzu. První tři kmity kyvadla se nezaznamenávaly a sloužily jen pro ustálení hodnot. 

Zaznamenávalo se až dalších pět kmitů, ze kterých se vypočetl aritmetický průměr. 

Následně se vzorek otočil o 180 ° a postup se opakoval .  

Výsledek zkoušky je aritmetický průměr průměrných hodnot získaných na jednom 

vzorku v opačných směrech.  Zkouška byla provedena na vzorcích originálních 

rozměrů, což je 600 × 300 × 80 mm.  

 

4.3 MĚŘENÍ OBRUSNOSTI METODOU PODLE BÖHMA 

Tato zkouška byla prováděná dle normy ČSN EN 1338 – Betonové dlažební bloky 

– Požadavky na zkušební metody, Příloha H: Měření obrusnosti metodo podle Böhma.  

Podstatou zkoušky je stanovení míry obrusu zkušebních vzorků. Ztráta obrusem je 

stanovena jako zmenšení objemu vzorku. Zkouška probíhá na zkušebním přístroji 

s brusným kotoučem, na kterém je brusná dráha. Na brusnou dráhu se sype 

normalizované brusivo a díky otáčení kotouče dojde k brusu lícové plochy zkušebního 

vzorku.  

Zkušební těleso bylo nutné před zkouškou upravit na rozměry 71±1,5 × 71±1,5 × 

40 mm a následně zvážit. Dále bylo zapotřebí navážit do 16 misek 20 g 

normalizovaného brusiva – umělého korundu. Vzorek se umístil do upevňovacího 

 

Obr. 43: Zkušební zařízení pro stanovení odolnosti proti skluzu 
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zařízení a zatížil se. Na brusnou dráhu se vsypalo 20 g korundu. Brusný kotouč se 

uvedl do chodu a dbalo se na to, aby brusivo zůstávalo rovnoměrně na brusné dráze. 

Zkušební vzorek se zkoušel v 16 cyklech o 22 otáčkách brusného kotouče. Po každém 

cyklu se očistil jak brusný kotouč, tak styčná plocha, na brusnou dráhu se vsypalo 

nové brusivo, těleso se otočilo o 90 ° a postup se opakoval. Po uplynutí 16 cyklů se 

zkušební vzorek zvážil a uprostřed se změřila jeho tloušťka.  

Výpočet ztráty obrusem po 16 cyklech se stanovil jako zmenšení objemu 

zkušebního vzorku podle vztahu: 

 

   
  

  
 

 

Kde: ∆m ztráta hmotnosti po 16 cyklech [g] 

ρR hustota vzorku, nebo v případě vícevrstvých vzorků hustota horní vrstvy 

[g/mm
3
] 

 

  

Obr. 44: Zkušební vzorek umístěn 

v upevňovacím zařízení zkušebního přístroje 

Obr. 45: Odvážený brusný materiál- umělý 

korund 
 

 

4.4 STANOVENÍ ODOLNOSTI POVRCHU PROTI PŮSOBENÍ 

VODY A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK 

Tato zkouška byla prováděna dle normy ČSN 7313 26: Stanovení odolnosti 

povrchu cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích 

látek- Metoda A (automatické cyklování). 
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Podstatou této zkoušky je cyklické zmrazování a rozmrazování zkušebních vzorků  

v roztoku 3 % NaCl daným počtem cyklů. Maximální a minimální dosažené teploty 

jsou vždy po stanovenou dobu udržovány. Poté dojde k ochlazení či k oteplení 

Před zahájením zkoušení bylo nutné vzorky opět upravit podobně jako při zkoušce 

kapilární nasákavosti. Boční strany vzorku byly tedy opatřeny odolným 

dvousložkovým epoxidovým nátěrem, aby byla vlivům zmrazování a rozmrazování a 

působení roztoku NaCl vystavena pouze lícová vrstva zkoušeného vzorku. Před 

ponořením vzorku do roztoku chloridu sodného bylo zapotřebí zjistit plochu zkoušené 

(lícové) vrstvy. Zkušební vzorek se umístil do misky a přidal se 3 % roztok NaCl tak, 

aby byl vzorek ponořen do výšky 5 ± 1 mm. Takto připravené vzorky se umístily do 

zkušebního zařízení, kde byly vystavovány cyklickému zmrazování a rozmrazování. 

Po každých uplynulých 25 cyklech se tělesa vyjmuly, vodou se opláchl jejich povrch 

do misky, odloučené části betonu v misce se propláchly vodou a miska se umístila do 

sušárny. Po vysušení do konstantní hmotnosti se hmotnost odloučených částí 

zaznamenala. Zkoušené vzorky se poté opět umístily do misky, přidal se roztok 

chloridu sodného a postup se opakoval.   

Cyklické zmrazování a rozmrazování probíhalo následujícím způsobem: Vzorky 

byly temperovány na teplotu -15 °C, tato teplota byla udržována po dobu 15 minut. 

Následně probíhalo temperování vzorků na teplotu +20 °C a tato teplota byla opět 

udržována po dobu 15 minut. Tímto byl dokončen první cyklus a započal se další.  

Pro zkoušku odolnosti proti působení chemických rozmrazovacích látek byly 

použity vzorky o rozměrech 150 × 150 × 80 mm. Cyklování probíhalo v počtu 100 

cyklů. 

Výsledkem zkoušky je vyjádření množství celkového odpadu po 100 cyklech k 

ploše vystavené působení chemických rozmrazovacích látek.  Tento poměr se vypočte 

dle následujícího vzorce. 

   
∑ 

 
           

Kde: ∑m suma všech hmotností odpadů [g] 

 A velikost plochy vystavené působení roztoku NaCl [m
2
] 
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4.5 ODOLNOST PROTI TVORBĚ VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ 

Tato zkouška byla prováděna dvěma způsoby. V prvním případě byly vzorky 

vystavovány střídání teplot za použití sušárny. V případě druhém, byly zkušební 

vzorky vystaveny infračervenému záření a následně ochlazeny.  

Při způsobu namáhání vzorků střídáním teplot za pomocí sušárny byly zkušební 

vzorky vystaveny těmto vlivům celým svým povrchem, oproti tomu při metodě 

s použitím infralampy byl působení IR záření vystaven pouze lícový povrch 

zkušebního vzorku.  

4.5.1 ODOLNOST PROTI TVORBĚ VÁPENNÝCH VÝKĚTŮ ZA POMOCÍ 

SUŠÁRNY 

Podstatou této zkoušky je zjištění odolnosti vibrolisovaných betonových prvků 

proti tvorbě vápenných výkvětů. Výsledkem metody je pouze vizuální vyhodnocení, 

popis vzhledu povrchu vzorků před a po zkoušce.  

Před započetím zkoušení bylo nutné vzorky zdokumentovat, aby mohlo dojít k 

porovnání povrchů výrobků po dokončení zkoušky. Vzorky se nejprve umístily do 

nádoby s vodou tak, aby byl celý jejich povrch pod hladinou vody. Ve vodní lázni se 

ponechaly cca 16 hodin. Poté se vzorky přemístily do sušárny, kde se nastavila teplota    

45 °C a nechaly se sušit po dobu cca 8 hodin. Po uplynutí daného časového intervalu 

se vzorky vyjmuly ze sušárny a zhodnotil se jejich vzhled. Případná tvorba vápenných 

výkvětů se zdokumentovala a vzorky se umístily opět do vodní lázně, kde došlo 

k jejich ochlazení. Tímto byl skončen první cyklus a plynule se přecházelo v další.   

 

Obr. 46: Vzorek upravený pro zkoušku odolnosti proti působení chemických 

rozmrazovacích látek 
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Pro tuto zkoušku bylo stanoveno 20 cyklů střídání teplot. Vzorky byly upraveny na 

velikost 200 × 100 × 80 mm.  

4.5.2 ODOLNOST PROTI TVORBĚ VÁPENNÝCH VÝKĚTŮ ZA POMOCÍ 

INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ 

Podstatou této zkoušky je zjištění odolnosti lícové (nášlapné) vrstvy 

vibrolisovaných betonových prvků proti tvorbě vápenných výkvětů. Výsledkem této 

zkoušky je, podobně jako v předchozím případě, pouze vizuální vyhodnocení, popis 

vzhledu povrchu vzorků před a po zkoušce.  

Opět bylo nutné povrch vzorků před zkouškou zdokumentovat pro možné pozdější 

porovnání. Zkušební vzorky se umístily do vzdálenosti asi 400 mm od IR žárovek. 

Poté se střídavě těmito infralampami ohřívaly na teplotu 70 ± 3 °C a ochlazovaly ve 

vodní lázni na teplotu 20 ± 2 °C. Ohřev musel probíhat tak, aby požadované teploty 

bylo dosaženo za 50 až 60 minut, při ochlazování muselo být dané teploty dosaženo za 

10 až 20 minut. Toto ohřátí a ochlazení vzorku provedené během 60 až 80 minut 

tvořilo jeden cyklus. Rychlost ohřevu lze regulovat pouze vzdáleností infralampy od 

zkušebních vzorku. Tato vzdálenost by však neměla být menší než 300 mm a zároveň 

větší než 500 mm. Teplota povrchu zkušebních vzorků se měřila bezdotykovým 

teploměrem. Při ohřevu se měření provádělo cca 30 sekund po vypnutí IR lampy a při 

ochlazování se teplota povrchu měřila 15 sekund po vyjmutí z vodní lázně. Po 

uplynutí daného počtu cyklů se vzorky vysušily a provedlo se posouzení vzhledu 

povrchu a případné vápenné výkvěty se zdokumentovaly.  

Počet prováděných cyklů pro tuto zkoušku byl stanoven na 50. Vzorky pro 

zkoušení odolnosti povrchu proti tvorbě vápenných výkvětů byly upraveny 

z původních rozměrů na rozměry 300 × 150 × 80 mm.   

 

Obr 47: Ozařování vzorků infralampami 
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5 VÝSLEDKY ZKOUŠEK 

5.1 STANOVENÍ NASÁKAVOSTI VLIVEM KAPILARITY 

Tab. 6: Výsledné hodnoty nasákavosti vlivem kapilarity 

Označení 

vzorku 

NVkap,24 

[%] 

NVkap,96 

[%] 

NVkap,144 

[%] 

NVkap,168 

[%] 

NVkap,288 

[%] 

NVkap,312 

[%] 

NVkap,336 

[%] 

UV S 0,03 0,39 0,71 0,73 0,73 0,80 0,80 

UV BEZ 0,76 0,94 1,15 1,17 1,23 1,26 1,27 

INFRA S 0,23 0,54 0,84 0,87 0,95 0,96 0,96 

INFRA BEZ 0,42 0,76 1,05 1,07 1,12 1,13 1,14 

BEZ LAKU 0,51 0,87 1,16 1,17 1,25 1,26 1,26 

 

Kde: NVkap,i nasákavost vlivem kapilarity v čase [%] 

 
Graf 1: Grafické výsledky nasákavosti vlivem kapilarity 

5.1.1 DÍLČÍ VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY 

Z vypočtených hodnot a z grafu je patrné, že nejvyšší nasákavost měl vzorek 

s úpravou povrchu pomocí laku vytvrzeného UV zářením. Kapilární nasákavost po 

336 hodinách byla u tohoto vzorku 1,27 %. Naopak nejmenší nasákavost vykazoval 

vzorek s lakovaným povrchem vytvrzeným UV zářením s použitím primární vrstvy. 

Nasákavost tohoto vzorku po 336 hodinách byla 0,80 %. Nasákavost referenčního 

vzorku byla srovnatelná s nejhorší hodnotou lakovaných vzorků a činila 1,26 %. 

Jelikož je možné, že epoxidový nátěr nebyl zcela hydroizolační, bylo by vhodné 

zaměnit tento nátěr za gumoasfalt či vodní sklo a zkoušku  poté opakovat. 
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5.2  METODA STANOVENÍ ODOLNOSTI PROTI SKLUZU 

 

Tab. 7: Výsledné hodnoty zkoušky odolnosti proti skluzu 

Označení vzorku Směr zkoušení Průměrná výchylka Výsledek 

UV S 
1 45,1 

53 
2 64,1 

UV BEZ 
1 72,6 

73 
2 74,2 

INFRA S 
1 72,5 

69 
2 64,8 

INFRA BEZ 
1 46,8 

53 
2 59,4 

BEZ LAKU 
1 115,0 

114 
2 113,9 

 

 

Graf 2: Grafické vyhodnocení odolnosti proti skluzu 

 

5.2.1 DÍLČÍ VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY 

Z naměřených hodnot a následně z grafického vyhodnocení se dá určit, že nejvyšší 

odolnost proti skluzu vykazoval vzorek referenční. Jeho hodnota odolnosti proti 

skluzu byla 114. Nejmenší, a tedy nejhorší odolnosti proti skluzu měl vzorek lakovaný 

vytvrzený UV zářením a přídavkem vrstvy primárního nátěru. Hodnota protiskluznosti 

tohoto vzorku byla 53. Hraniční hodnota pro vyhovění výsledku odolnosti proti skluzu 

je 40. Je tedy zřejmé, že všechny zkušební vzorky tomuto kritériu vyhověly.   
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5.3 MĚŘENÍ OBRUSNOSTI METODOU PODLE BÖHMA 

Tab. 8: Výsledné hodnoty měření obrusnosti metodou podle Böhma 

Označení 

vzorku 
Číslo vzorku ∆m [g] ∆V [mm

3
] 

Ø ∆V [mm
3
/     

5 000 mm
2
] 

UV S 
1 23,1 10 399 

11 000 
2 26,3 12 050 

UV BEZ 
1 24,3 11 525 

12 000 
2 26,0 11 962 

INFRA S 
1 27,9 12 464 

13 000 
2 29,7 13 204 

INFRA BEZ 
1 23,9 10 566 

11 000 
2 25,7 11 627 

BEZ LAKU 
1 28,4 13 048 

14 000 
2 32,3 14 952 

 

Kde: ∆m ztráta hmotnosti po 16 cyklech [g] 

∆V objemová diference po 16 cyklech  [mm
3
] 

 

Graf 3: Grafické vyhodnocení obrusnosti metodou dle Böhma 

5.3.1 DÍLČÍ VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY 

Z tabulky a z grafu plyne, že nejhorší odolnosti proti obrusu měl opět referenční 

vzorek. Objemová diference tohoto vzorku byla vypočtena a stanovena na 14  000 

mm
3
/5 000 mm

2
. Nevyšší odolnost proti obrusu měly vzorky s rozdílem objemů 

11 000 mm
3
/5 000 mm

2
. Jednalo se o vzorek lakovaný vytvrzený UV zářením 

s přídavkem primární vrstvy a o vzorek lakovaný vytvrzený IR zářením bez primární 

vrstvy.  
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5.4 STANOVENÍ ODOLNOSTI POVRCHU PROTI PŮSOBENÍ 

VODY A CHEMICKÝCH ROZMRAZOVACÍCH LÁTEK 

 

Tab. 9: Výslední hodnoty pro zkoušku odolnosti povrchu proti vodě a působení 

chemických rozmrazovacích látek 

 

Označení 

vzorku 

Číslo 

vzorku 

Plocha 

[m2] 
∑ m [g] ρa [g/m

2
] 

Ø ρa 

[g/m
2
] 

Stupeň 

porušení 

UV S 
1 0,01962 0,89 45,36 

45,36 
1 – 

nenarušený 2 0,02374 140,06 6278,85 * 

UV BEZ 
1 0,02329 40,48 1738,09 * 

33,81 
1 – 

nenarušený 2 0,02366 0,8 33,81 

INFRA S 
1 0,02342 130,83 5586,25 * 

34,98 
1 – 

nenarušený 2 0,02373 0,83 34,98 

INFRA 

BEZ 

1 0,02317 0,89 38,41 
26,11 

1 – 

nenarušený  2 0,02390 0,33 13,81 

BEZ 

LAKU 

1 0,02368 3,15 133,02 
132,17 

2 – slabě 

narušený 2 0,02353 3,09 131,32 

kde  

Kde: Σ m  suma všech odpadů, odloučených během zkoušky  

ρa  poměr celkové hmotnosti odpadu k ploše vystavené působení chemických 

rozmrazovacích látek 

*  vzorky byly vyřazeny jako nevyhovující a do dalšího zpracování nebyly 

zařazeny 

 

Graf 4: Grafické vyhodnocení odolnosti povrchu proti vodě a působení chemických 

rozmrazovacích látek 
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Obr. 48: Povrch nenarušeného vzorku po 

100 cyklech CHRL 

Obr. 49: Povrch rozpadlého vzorku po 100 

cyklech CHRL 

5.4.1 DÍLČÍ VYHODNOCENÍ ZKOUŠKY 

Vzorky, jejichž velikost odpadu je vyšší než 1000 g/m
2
 jsou nevyhovující. Proto 

byly všechny vzorky, které tuto hraniční hodnotu překročily vyřazeny a do dalšího 

zpracování nebyly zařazeny. Jednalo se o vzorek lakovaný vytvrzený UV zářením 

s použitím primární vrstvy (UV S 2), jehož hodnota odpadu byla 6278,85 g/m
2
. Další 

vyřazený byl vzorek lakovaný vytvrzený UV zářením (UV BEZ 1). Velikost odpadu u 

tohoto vzorku byla 1738,09 g/m
2
. Poslední vyřazený vzorek byl lakovaný vytvrzený 

IR zářením s použitím primární vrstvy (INFRA S 1), jehož velikost odpadu byla 

5586,25 g/m
2
. Vzorky s odpadem nad 3000 g/m

2
 se řadí do kategorie 5 – rozpadlé. 

Vzorky s odpadem 1000 – 3000 g/m
2
 spadají do kategorie 4 – silně narušené. 

 Z přiložených fotografií je patrné, že k rozpadu vzorků došlo ze strany řezné 

plochy. Pro objektivní stanovení odolnosti proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek by tedy bylo vhodnější rozměry vzorků neupravovat a zkoušet 

výrobky originálních rozměrů, případně použít jinou úpravu řezaných ploch 

zkušebních těles.  

Po 100 cyklech vykazoval nejlepší odolnost proti působení vody a chemických 

rozmrazovacích látek vzorek lakovaný vytvrzená IR zářením. Velikost odpadu 

odloučeného z povrchu u tohoto vzorku byla 26,11 g/m
2
. Řadí se tedy do kategorie 1 – 

nenarušený. Hraniční hodnota této kategorie je 50 g/m
2
. Kritérium této hodnoty poté 

splnily vzorky UV S, UV BEZ a INFRA S. Nejvíce odloučeného odpadu po 100 

cyklech vykazoval vzorek referenční. Velikost odpadu u tohoto vzorku byla 132,17 

g/m
2
. Touto hodnotou se tedy řadí do kategorie 2 – slabě narušený. Kritérium pro 

vzorky spadající do této kategorie je rozmezí hodnot 50 – 500 g/m
2
. 
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5.5 ODOLNOST PROTI TVORBĚ VÁPENNÝCH VÝKVĚTŮ 

V případě posuzování parametrů odolnosti proti tvorbě výkvětů, bylo v obou 

použitých metodách použito pouze vizuální vyhodnocení. Výsledky zkoušek byly 

znázorněny pomocí fotografií pořízených před započetím zkoušení a po jeho ukončení.  

5.5.1 ODOLNOST PROTI TVORBĚ VÁPENNÝCH VÝKĚTŮ ZA POMOCÍ 

SUŠÁRNY 

Vápenné výkvěty se v případě této zkoušky začaly projevovat při 10 . cyklu. Bílé 

mapy bylo možné pozorovat po bocích některých vzorků. Až do ukončení 20. cyklu se 

projevy vápenných výkvětů nijak rapidně nezvětšily. Lícová vrstva všech vzorků 

zůstala beze změny.  

  

Obr. 50: Uložení vzorků v sušárně 

 

Obr. 51: Uložení vzorků ve vodní lázni 

  
Obr. 52: Vápenné výkvěty na bočních 

stěnách vzorků 

Obr. 53: Vápenné výkvěty na bočních 

stěnách vzorků 
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5.5.2 ODOLNOST PROTI TVORBĚ VÁPENNÝCH VÝKĚTŮ ZA POMOCÍ 

INFRAČERVENÉHO ZÁŘENÍ 

V průběhu ozařování vzorků infralampami se na jejich povrchu neprojevily žádné 

zásadní změny v podobě tvorby vápenných výkvětů. Tato zkouška probíhala v 50 

cyklech. Na povrchu lakovaného vzorku vytvrzeného UV zářením se při posledních 5 

cyklech objevily nepatrné trhlinky v lícové vrstvě. Je tedy možné předpokládat, že při 

větším počtu cyklů by mohlo dojít k většímu narušení povrchu vzorků a následně 

k tvorbě vápenných výkvětů vlivem střídání vlhkosti a tepla.  

  

Obr. 54: Povrch vzorků před započetím 

zkoušky 

Obr. 55: Povrch vzorků po ukončení 

zkoušky 

 

Obr. 56: Trhlinky v povrchu vzorku UV BEZ 
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E. ZÁVĚR 

V rámci této bakalářské práce byl popsán postup výroby vibrolisovaného 

betonového zboží. Byly zde uvedeny některé z betonových výrobků vyráběné touto 

technologií. Součástí úvodní části byl také popis surovin vstupujících do výroby 

čerstvého betonu pro tyto prvky.  

Dalším tématem, souvisejícím s vlastnostmi a trvanlivostí výrobků, je tvorba 

vápenných výkvětů. Hlavním důvodem tvorby vápenných výkvětů je střídající se 

vlhkost a teplo působící na betonový prvek. Proto je nutné dbát na správné uložení 

prvků. Vodorovnou konstrukci je tedy třeba zhotovit tak, aby nedocházelo 

k hromadění vody v loži krytu. Další možností, jak zamezit tvorbě výkvětů ošetření 

betonových výrobků ochranným nátěrem či nástřikem. 

Dalším bodem bakalářské práce byly možné způsoby úpravy povrchu betonových 

prvků spadající do kategorií mechanická, technická a manuální úprava povrchu . Je 

možné tvrdit, že podstatou těchto úprav je především zvýraznění jednotlivých zrn 

kameniva ve ztvrdlém betonu. Tohoto architektonického prvku je dosahováno různými 

způsoby, právě podle zvoleného zušlechťování, ale téměř vždy je jejich principem 

odstranění svrchní vrstvy cementového kamene.  

V neposlední řadě byly objasněny možnosti úpravy povrchu pomocí ochranných 

nátěrů. Bylo zde rozebráno chemické složení jednotlivých druhů laků používaných pro 

úpravu povrchu, jejich základní vlastnosti a možnosti použití, včetně možností jejich 

následného vytvrzení na povrchu výrobku. Nejpoužívanějšími nátěry pro tuto 

technologii jsou laky na bázi epoxidu, polyuretanu či akrylátu.   

Neboť jsou v posledních letech na betonové výrobky kladeny větší požadavky, 

nejvíce pak v oblasti jejich trvanlivosti, začíná se trend lakovaných vytvrzovaných 

betonových prvků více rozmáhat. Hlavním důvodem pro použití této technologie 

zušlechtění povrchu je zlepšení některých významných vlastností prvků. Jedná se 

zejména o nasákavost – betonové výrobky s touto úpravou povrchu by měly být 

prakticky nenasákavé. Dalšími výhodami těchto úprav povrchů prvků je zlepšení 

odolnosti proti obrusu, povrch výrobků je velice snadno čistitelný a případné nečistoty 

vzniklé na povrchu jsou velmi snadno odstranitelné.  

Hlavním cílem experimentální části bylo porovnání některých vlastností 

betonových prvků se speciální úpravou povrchu se vzorky bez jakéhokoli zvláštního 
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zušlechtění lícové vrstvy.  Jelikož zkoušky probíhaly na vzorcích běžně dostupných na 

trhu, nebyla zde uvedena receptura betonu.  

Jako první byla prováděna zkouška kapilární nasákavosti. Po 336 hodinách 

vykazoval největší nasákavost vzorek UV BEZ s hodnotou 1,27 %. Téměř 

srovnatelnou nasákavost měl vzorek referenční BEZ LAKU. Jeho nasákavost byla 

1,26 %. Nejmenší nasákavost měl vzorek UV S, jehož hodnota byla 0,80 %. Možným 

vysvětlením srovnatelných hodnot vzorků zušlechtěných a vzorků referenčních je to, 

že epoxidový nátěr nemusel být zcela odolný proti pronikání vody bočními stranami 

zkušebních těles. Mohlo zde tedy dojít ke zkreslení výsledků díky nasákavosti bočních 

stěn prvků.  

Další prováděnou zkouškou bylo stanovení odolnosti proti skluzu . Dosažené 

výsledky korespondují s očekáváním, tedy že největší odolnost díky svému drsnějšímu 

povrchu má vzorek referenční BEZ LAKU. Hodnota protiskluznosti tohoto vzorku 

byla 114. Hodnoty ostatních vzorků s lakovanou lícovou vrstvou byly srovnatelné, 

avšak vzorek UV S vykazoval protiskluznost nejmenší. Naměřená hodnota u tohoto 

vzorku byla 53. Kritérium pro vyhovění požadavku protiskluznosti je stanoveno na 

hodnotu 40. Všechny vzorky tedy toto kritérium splnily.  

Co se obrusnosti týče, byla nejmenší odolnost proti obrusu zaznamenána u vzorku 

referenčního. Objemová diference tohoto vzorku byla 14 000 mm
3
/5 000 mm

2
. 

Výsledné hodnoty ostatních vzorků by se daly opět považovat za srovnatelné. Největší 

odolnost proti obrusu byla pozorována u dvou vzorků a to UV S a INFRA BEZ. Lze 

tedy usuzovat, že dávka laku vytvrzeného UV i IR zářením má pozitivní vliv i na tuto 

vlastnost. 

Čtvrtou prováděnou zkouškou bylo stanovení odolnosti povrchu proti působení 

vody a chemických rozmrazovacích látek. Vzorky bylo nutné před zkouškou opatřit 

epoxidovým nátěrem, tak jako v případě zkoušky kapilární nasákavosti. Stejně jako 

v předchozích zkouškách se zde projevil pozitivní vliv zušlechtění povrchu na tuto 

vlastnost. Nejvyšší odpad odloučený z povrchu prvku měl vzorek referenční BEZ 

LAKU. S hodnotou 132,17 g/m
2
 se řadí do kategorie 2 – slabě narušený. Nejmenší 

hmotnost odpadu odloučeného z povrchu potom vykazoval vzorek INFRA BEZ. 

V tomto případě šlo o 26,11 g/m
2
. I v případě vzorku referenčního se jednalo o velmi 

příznivou hodnotu. Z těchto výsledků lze tedy usuzovat, že se jedná o velmi kvalitní 

dlažbu i bez použití zušlechťovacích technologií. Přesto měl přídavek laku pozitivní 

vliv na tuto vlastnost.  
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Poslední prováděnou zkouškou bylo zkoušení odolnosti proti tvorbě vápenných 

výkvětů. Tato zkouška byla prováděna dvěma metodami. V prvním případě byly 

vzorky vystavovány střídání teplot za použití sušárny a studené vody. V případě 

druhém, byly zkušební vzorky vystaveny infračervenému záření a následně ochlazeny. 

Tvorba vápenných výkvětu se prokázala pouze v případě prvním, kdy se vápenné 

výkvěty začaly objevovat při 10. cyklu po bocích zkoušených vzorků. Při konečném 

20. cyklu byla provedena fotodokumentace. V případě druhém, kdy bylo využito 

k ohřevu vzorků infralamp se po 50 cyklech ohřevů a ochlazení neprojevily žádné 

zásadní změny. Pouze jeden vzorek vykazoval nepatrné trhlinky v  lícové vrstvě.  

Závěrem je nutno dodat, že problematika těchto ochranných laků je stále málo 

probádané téma a bylo by vhodné se jí věnovat více do hloubky například v  diplomové 

práci. Je nutné určit, zda je lepší způsob vytvrzení pomocí ultrafialového nebo 

infračerveného záření a zda je přídavek primární vrstvy významným přínosem pro 

zlepšení vlastností betonových vibrolisovaných prvků. Toto zkoumání by bylo vhodné 

rozšířit o další zkoušky nebo upravit metodiku některé ze stávajících. Konkrétně se 

jedná například stanovení odolnosti proti obrusu, kde by bylo zapotřebí zjistit, v jakém 

okamžiku se z prvku obrousí ochranný lak a vyhodnocovat pouze tyto údaje. K  další 

modifikaci by mohlo dojít u zkoušky kapilární nasákavosti, kdy by bylo vhodnější 

použít jiný ochranný nátěr na boční stěny prvku, aby byla zajištěna 100% 

vodonepropustnost a byla posuzována nasákavost pouze lícovou vrstvou.    
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