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Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

Technologie stříkaných betonů se v současné době neobejde bez různých typů 

přísad do betonů, díky nimž se splní vyšší požadavky na parametry a kvalitu 

stříkaných betonů. Jedná se zejména o plastifikační přísady a přísady urychlující 

tuhnutí betonu. V praxi je této technologie využíváno zejména u podzemních staveb, 

kde jsou často ztížené podmínky. 

Stříkaný beton se v současné době aplikuje častěji metodou mokrého stříkání, 

kde se čerstvý beton vyrobí na betonárně a transportuje na stavbu. Proto je důležité 

zabývat se u stříkaných betonů i jejich reologií. Poté je nutno beton aplikovat na 

místo určení, pomocí stříkacího zařízení a splnit požadavky dle technických předpisů 

platných pro stříkaný beton. Tyto vlastnosti nejvíce ovlivní různé typy přísad a to jak 

plastifikačních, tak urychlujících a jejich komptabilita s cementem. 

Za účelem získání nových poznatků o oblasti stříkaných betonů a o působení 

jednotlivých přísad v návaznosti na různé cementy, bylo zkoušeno několik variant 

kombinací přísad a cementů. Postupně byly získány poznatky o reologii cementových 

malt a betonů, o vlastnostech mladých stříkaných betonů a o porovnání laboratorních 

výsledků s výsledky z praxe. 

 
 

The current technology for sprayed concrete cannot do without various types 

of concrete admixtures allowing that more demanding requirements for quality and 

overall characteristics of Sprayed Concrete can be met. These are mainly concrete 

plastificators and set acceleration admixtures. In practice these technologies are 

employed especially in construction of underground structures where the working 

conditions are often very restricted. 

In these days Sprayed Concrete is usually applied by wet spraying where the 

fresh concrete is made in a batching plant and then transported to the construction 

site. That is why it is also important to pay attention to rheology characteristics of 

sprayed concrete. The concrete is then placed by a special spraying plant while it is 

ensured that all requirements and technical specifications for sprayed concrete are 
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complied with. The characteristics are most affected by the admixtures - both 

plastificators and accelerators and their compatibility with cement. 

In order to acquire new evidence in the field of sprayed concrete technology 

and use of admixtures and their effect in relation with various types of cement a 

number of combinations of admixtures and cements were tested. Gradually results 

were obtained and recorded for rheology of cement mortars and concrete, for 

characteristics of young sprayed concrete mixes and for the comparison between the 

laboratory tests and findings from daily practice. 
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1. ÚVOD 
 

Technologie betonu se vyvíjí současně se vznikem a vývojem nových 

materiálů. Samotná technologie stříkaných betonů je pak odvislá od způsobu použití, 

typu strojního  zařízení  a také od  nových typů složek, zejména cementů a přísad do 

betonu. Vzhledem k tomu, že technologie stříkaného betonu se používá nejvíce 

v podzemním stavitelství, je důležité získat pokud možno co nejvíce poznatků o jejich 

nových možnostech.  

Technologie stříkaného betonu se, jak už bylo uvedeno, nejčastěji využívá 

v podzemním stavitelství a to hlavně při výstavbě tunelů. Touto technologií se vytváří 

většinou primární ostění tunelu, dále se využívá při výstavbě kolektorů a různých 

dalších podzemních staveb tunelového typu. S touto technologií se můžeme také 

setkat při pozemním stavitelství, kde se využívá jejích vlastností k zajišťování svahů 

proti sesuvu a také při sanacích různých typů železobetonových konstrukcí. 

S rostoucími požadavky na tuto technologii zároveň narůstají požadavky na 

vlastnosti stavebních materiálů, v tomto případě především vlastnosti ztvrdlého 

betonu. V posledních letech byly specifikovány požadavky na různé druhy agresivních 

prostředí a tím pádem vzrostl požadavek u některých aplikací stříkaného betonu na 

jeho trvanlivost a zejména pak životnost. Díky tomu, že většina aplikací stříkaného 

betonu se nachází v podzemí, nám jednoznačně vyplývá, že tento beton bude 

podléhat působení okolního prostředí. Okolním prostředím ve smyslu podzemních 

staveb se rozumí různé výluhy a rozpuštěné soli či jiné chemikálie obsažené 

v zemině, které pak za pomoci vlhkostí a průsaků vody ovlivňují ztvrdlý beton. 

V případě silně nevhodných podmínek se používají různé ochranné metody či 

materiály, ovšem stříkaný beton je většinou vystaven přímému působení okolního 

prostředí. 

Vlastnosti, trvanlivost a životnost konstrukce pak jde „ruku v ruce“ 

s vlastnostmi, trvanlivostí a životností betonu, jenž byl pro stavbu této konstrukce 

použit. V poslední době se vyvíjí technologie stříkaného betonu současně s vývojem 

vstupních surovin používaných k výrobě betonu. Materiály používané k výrobě betonu 

jsou obecně známé, nejvíce pak sledované vlastnosti určují cement a použité přísady. 

Důležitým faktorem je samozřejmě cena navrženého betonu vhodného pro 

dané prostředí, jelikož je to v dnešní době jeden z nejdůležitějších faktorů, je nutno 

najít optimální cestu pro aplikaci technologie stříkaného betonu. 
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2. SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY  
 

2.1. Stručně o historii stříkaného betonu 
 

Stříkaný beton je znám již od počátku 20. století. První zařízení pro nástřik 

suchých betonových směsí bylo sestrojeno v roce 1907 v USA. Firma Cement-Gun 

Company si následně nechala patentovat anglický název „Gunite“ (stříkaná malta). 

Původně používaná směs se skládala z jemného kameniva a měla vysoký obsah 

cementu. V současné době užívaný název „stříkaný beton“ je obecně používán pro 

každou směs zahrnující cement a kamenivo, která je nanášena nástřikem. 

Zpočátku byla užívána pouze technologie nástřiku suchou cestou, použití 

technologie nástřiku mokrou cestou začalo až po 2. Světové válce. Původně bylo 

stříkání suchých směsí převládající technologií, avšak v poslední době stále více 

převažuje nástřik mokrou cestou. Například ve Skandinávii došlo v sedmdesátých 

letech k úplnému přechodu z technologie nástřiku suchou cestou na technologii 

nástřiku mokrou cestou. Ve stejném časovém období začalo také docházet k 

přechodu od manuálního způsobu nástřiku (obr. 1) k automatickému stříkání pomocí 

manipulátorů (obr. 2). Od sedmdesátých let jsou také stále častěji přidávány do 

mokré směsi mikrosilika nebo vlákna. Dnes se provádí v celosvětovém měřítku 

přibližně 70% všech stříkaných betonů technologií nástřiku mokrou cestou, v 

některých zemích však již nástřik mokrou cestou převažuje ještě výrazněji. 

Výrazný vývoj přirozeně prodělalo strojní vybavení pro realizaci nástřiku, 

stejně jako užívané přísady a příměsi či zkušební metody využívané pro ověření 

vlastností stříkaného betonu. Díky tomu se značně zvýšila kvalita výsledného 

produktu. Současná technologie již umožňuje vyrábět stříkané betony, jejichž 

výsledná pevnost v tlaku může přesahovat 80 MPa (Hilar a kol. 2006). Během vývoje 

bylo prokázáno, že je již možné vytvořit konstrukce ze stříkaného betonu, které 

splňují veškeré požadavky kladené na monolitický beton. Tento fakt umožnil využívat 

stříkaný beton i pro definitivní konstrukce s dlouhodobou životností. 

Podle doložených zpráv byl v českých zemích použit stříkaný beton poprvé při 

sanaci cihelné klenby tunelu Krasíkov, která probíhala současně s přestavbou 

Třebovického tunelu v letech 1931–1932 (Stečínský 2003). Jako příklad rozsáhlejšího 
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využití stříkaného betonu vyztuženého pomocí sítí a rámů lze uvést sanaci 

Sychrovského tunelu, která proběhla v letech 1969–1973 (obr. 3). NRTM začala být v 

ČR využívána až po roce 1989, kdy v tuzemsku nastal značný rozmach výstavby 

podzemních staveb. Narůstající počet podzemních konstrukcí realizovaných pomocí 

NRTM přirozeně souvisel se značným nárůstem využití stříkaného betonu. Proto byly 

v roce 2003 pracovní skupinou ČTuK ITA-AITES pro stříkaný beton publikovány 

„Zásady pro používání stříkaného betonu“, které jsou v současné době praktickým 

nástrojem pro využívání stříkaného betonu v ČR. 

 

2.2. Technologie stříkaného betonu – základní 
charakteristiky 

 
Podstata této technologie spočívá v nanášení betonové směsi pod tlakem na 

povrch horniny, odtěžené ražbou nebo povrchovými pracemi, nebo na povrch 

stávajícího betonu či konstrukce tak, aby se vytvořil maximálně hutný betonový 

povrch.  

Stříkaný beton podle funkce v konstrukci dělíme do tří kategorií:  

• výplňový a ochranný, 

• konstrukční, 

• stříkaný beton pro zvláštní účely. 

Každá kategorie vyžaduje specifické požadavky na nárůst pevnosti betonu v 

čase, materiálové charakteristiky, způsob provádění i trvanlivost konstrukce.  

Z hlediska požadavků na nárůst pevnosti v čase se mladý stříkaný  beton (tj. 

beton do stáří 24 hodin po nástřiku) dělí do tří tříd -  J1, J2, J3 ohraničených mezemi 

A, B a C.  

Stříkaný beton  třídy  J1 je vhodný pro nástřik v tenkých vrstvách na suchý 

podklad bez zvláštních statických požadavků v prvních hodinách po nástřiku. Je 

vhodný pro malý spad a nízkou prašnost. Do třídy J2 náleží stříkané betony nanášené 

co nejrychleji po provedení výrubu v silných vrstvách, a s požadavkem rychlé 

aktivace ostění namáhaného horninovým tlakem nebo otřesy, způsobenými použitím 

trhacích prací nebo vrtáním. Betony z oblasti J3 jsou pro zvýšenou prašnost i spad 

používány pouze výjimečně v nejtěžších technologických podmínkách 

charakteristických silně porušenou horninou nebo přítoky vody. 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 13 -

V projektové dokumentaci bývají zpravidla uvedeny pouze požadavky na 

minimální hodnoty nárůstu pevnosti betonu v čase, které jsou podmíněny statickou 

funkcí ostění. Z hlediska technologického hraje významnou roli i maximální hodnota 

nárůstu pevnosti bezprostředně po nástřiku. Pokud je náběh pevnosti příliš rychlý, 

dochází k většímu vývinu prachu, spadu a horšímu zhutnění stříkaného betonu. Proto 

nemá pevnost měřená penetrační jehlou po 2 minutách od nástřiku přesáhnout 

hodnotu 0,2 N/mm2.  

Pro nanášení stříkaného betonu jsou v současnosti využívány dvě metody. 

Jedná se o technologii nástřiku suchou a mokrou cestou. Zpočátku existovala jen 

technologie nástřiku suchou cestou. Při něm se suchá směs cementu a kameniva plní 

do stříkacího stroje a dopravuje se pomocí stlačeného vzduchu hadicemi ke stříkací 

trysce. Záměsová voda, nutná pro hydrataci, se přivádí další hadicí přímo do stříkací 

trysky.  

Použití technologie nástřiku mokrou cestou začala po 2. světové válce. Jako u 

normálního betonu se směsi míchají s vodou, která je zapotřebí k hydrataci. Směsi se 

dopravují hadicemi pomocí speciálního stroje ke stříkací trysce. Stlačený vzduch 

potřebný pro zrychlení směsi na výstupu z trysky se přivádí zvláštní hadicí přímo do 

stříkací trysky. 

Obě technologie mají své klady a zápory. Volba nejvhodnější metody by se 

měla provádět v souladu s požadavky stavebního záměru a odpovídat zkušenosti 

obsluhy stroje. I v budoucnu se budou používat obě metody. Dlouhodobě bylo 

stříkaní suchých směsí převládající technologií, avšak obzvláště u zajišťování hornin 

lze zaznamenat změny. Věří se, že v budoucnu bude stále častěji používat nástřik 

mokrou cestou, protože umožňuje lepší pracovní podmínky, vyšší a stejnoměrnější 

kvalitu nástřiku a vyšší výkony. 

Dnes se provádí v celosvětovém měřítku 70% všech stříkaných betonů 

technologií nástřiku mokrou cestou a 30% technologií suchou cestou. V některých 

zemích však již výrazně převažuje technologie nástřiku mokrou cestou (Skandinávie a 

Itálie – téměř 100%).  

Jsou lidé, kteří tvrdí, že stříkaný beton je zvláštním druhem betonu. V podstatě 

je však stříkaný beton jen jednou z více metod zpracování směsi. Tak jako u 

tradičních způsobů zpracování betonu, klade i stříkaný beton zvláštní požadavky na 
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vlastnosti čerstvého betonu. Rovněž musí být splněny běžné technologické 

požadavky na beton, jako je hodnota vodního součinitele, obsah cementu, správná 

konzistence a následné ošetřování. Příčina toho, že v mnoha zemích se vypraví velké 

množství stříkaného betonu špatné kvality, spočívá v tom, že se zjevně zapomnělo na 

to, že stříkaný beton je jen jednou z mnoha metod betonování, a že musí být splněny 

všechny technologické požadavky na beton.  

 
2.2.1. Oblasti využití stříkaného betonu 
 

Významné přednosti stříkaného betonu jako stavební metody a neustály vývoj 

vybavení, materiálů a technologií použití udělali ze stříkaného betonu důležitou 

součást při různých stavebních činnostech. 

Stříkaný beton řeší problémy v tunelech a jiných podzemních stavbách. Dnes 

je stříkaný beton klíčovým pojmem pro zajišťování hornin při: 

• stavbách tunelů 

• hornických pracích 

• projektech vodních elektráren 

• zajišťování svahů 

Více než 90% použitého stříkaného betonu nachází použití při zajišťování 

hornin. 

Na rozdíl od normálního betonu se používá stříkaného betonu srovnatelně 

málo, ale když už, pak nejrozličnějším způsobem. Několik příkladů: 

• zajišťování stavebních jam 

• vystýlka kanálů 

• opravy 

• hráze 

• ohnivzdorné nástřiky 

• jako ochrana proti ohni a korozi 

• novostavby 

• zemědělství 

• omítky a stabilizace stěn z pálených cihel 
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2.2.2. Technologie nástřiku – suchý proces  
 

Čerstvý stříkaný beton pro suchý způsob stříkání betonu se dopravuje 

stlačeným vzduchem (provzdušněným proudem) hadicí od stříkacího stroje k trysce, 

kde se mísí s vodou a nanáší se na podkladní plochu stříkáním (obr. 8). Směs pro 

suchý způsob nástřiku se dávkuje do proudu vzduchu zpravidla rotujícím válcem s 

komorami. Stříkací stroj musí zajistit rovnoměrný materiálový proud k trysce. Při 

provozu je třeba dbát na bezvadnou těsnost strojního zařízení (pro omezení vývinu 

prachu). Nespotřebované zbytky směsi a rozptýlené hmoty se musí průběžně 

odstraňovat. Stroj se musí řádně udržovat a čistit. Jako materiálové přívody slouží 

hadice nebo potrubí, které se mají vést přímo nebo oblouky, co možno největších 

poloměrů. U spojů je třeba dbát na dokonalé těsnění. Materiálové přívody nemají mít 

pokud možno mezi stříkacím strojem a tryskou žádné změny průřezu. Tryska s 

přívodem vody musí být uspořádána tak, aby bylo zajištěno dobré promíchání vody 

se směsí a podle potřeby rovněž i urychlovače či jiných přísad. Voda se přivádí k 

trysce při dostačujícím tlaku vyšším než 4 bary hadicí nebo potrubím a její teplota by 

měla být v rozmezí od 8 do 50 °C. Dávkovací zařízení pro urychlující přísadu musí 

zajišťovat rovnoměrné přidávání stanoveného množství urychlovače, vztaženého k 

výkonu stříkacího stroje (tj. množství přepravované směsi) a tomu odpovídající 

hmotnosti zpracovaného cementu. Tekutý urychlovač se přidává kontinuálně do vody 

přiváděné k trysce dávkovacím čerpadlem. Dávkování se nastavuje na dávkovacím 

čerpadle. Pro zabezpečení rovnoměrného dávkování po dobu nasazení dávkovacího 

čerpadla na staveništi je třeba provádět pravidelnou údržbu, čištění a seřizování 

dávkovacího zařízení. Nasávání urychlovače ze zásobníku má být bez vzduchových 

bublin. Nasávání je třeba zabezpečit proti znečištění například sítkem. Před použitím 

urychlující přísady je vhodné zajistit její rovnoměrné promíchání. Stabilita tekutého 

urychlovače se uchová po dobu výrobcem udané využitelnosti, pokud se skladuje za 

teplot nad bodem mrazu. 
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Obr. 1  - Schéma technologie suchého způsobu nástřiku betonu 

 

2.2.2.1. Složení suché směsi 
 
a) Cement - Při výrobě suché směsi činí množství pojiva většinou 320 – 460 kg na 

m3 betonu. Ovšem při stanovení  přesného obsahu pojiva v nastříkané směsi je třeba 

uvažovat  se spadem vzniklým při nástřiku betonu. Ve srovnání s výchozí směsí vede 

spad většinou ke ztrátě kameniva, a tím ke zvýšení obsahu cementu. U typické směsi 

s 350 kg cementu na m3 činí spad přibližně 20% z nastříkaného množství směsi a 

zvyšuje tak obsah cementu na 400 kg/m3  v zabudovaném betonu. Tyto hodnoty 

jsou platné v případě použití portlandského cementu CEM I. 

 

b) Vodní součinitel w je rozhodující faktor pro kvalitu stříkaného betonu. Ve 

srovnání s technologií nástřiku mokrou cestou neexistuje u technologie nástřiku 

suchou cestou předem přesně daná hodnota vody a cementu, protože množství 

přidávané vody je určováno obsluhou stříkací trysky. Pokud je dávkování správné, 

kolísá hodnota vody a cementu jen nepatrně a drží se pod vodním součinitelem 0,5. 

V ideálním případě je dokonce možné dosáhnout vodního součinitele 0,4. 

Důležitým aspektem suché směsi je vlastní vlhkost kameniva. Je-li směs příliš 

suchá, vzniká při stříkání příliš mnoho prachu. Je-li naopak vlhkost příliš vysoká, 

může to vést k problémům – může docházet k ucpání strojů a vedení. Vlastní vlhkost 
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směsi by se měla pohybovat mezi 3-6%. Kromě směsí vyráběných na místě či 

betonárně existují hotové suché směsi, které se dodávají v pytlích nebo silech, tyto 

směsi neobsahují žádnou vlastní vlhkost. 

 

c) Příměsi - do stříkaného betonu se používají i různé příměsi, známým příkladem je 

mikrosilika, která stále více nabývá na významu. Tyto jemné substance se 

specifickým povrchem 20 000-35 000 m2/kg a podílem amorfního SiO2 ve výši 65 až 

97% podle kvality výrobku, vedou k velkému zlepšení kvality stříkaného betonu, 

která se projeví ve vyšší pevnosti v tlaku a hutnosti. Díky zlepšené přilnavosti se 

mohou stříkat silnější vrstvy směsi dokonce i bez urychlovače. Při technologii stříkání 

suchou cestou má mikrosilika ještě jeden zajímavý efekt. Při odpovídajícím dávkovaní 

má použití mikrosiliky za následek snížení spadu až o 50%.  

 

d) Přísady - na trhu jsou k dostání různé přísady, které upravují vlastnosti 

stříkaného betonu. Nejdůležitější jsou přísady urychlující tuhnutí, urychlovače. Tyto 

přísady zkracují dobu tvrdnutí. Stříkaný beton rychleji tuhne a dosahuje vyšší 

počáteční pevnosti. Tím se mohou provádět nástřiky následujících vrstev ve větších 

tloušťkách.  

U velkých staveb přispívají urychlovače tuhnutí značnou měrou ke zvýšení 

výrobní kapacity a jsou důležitými předpoklady pro mnohá použití. Kupříkladu u prací 

podzemního stavitelství a zajišťování stavebních výkopů je počáteční pevnost 

stříkaného betonu rozhodující a je základním požadavkem. 

Jak je známo z technologie betonu, vede urychlení hydratace cementu 

nepochybně ke snížení 28 denní doby s ohledem na pevnosti v tlaku a zároveň vede 

zrychlení hydratace k její horší kvalitě a tím ke snížení výsledných pevností 

s porovnáním s pevnostmi betonu bez urychlovače. Pro dosažení rovnoměrně vysoké 

kvality stříkaného betonu se musí urychlovače přidávat rovnoměrně a v malých 

dávkách. Množství urychlovače se musí určovat případ od případu s ohledem na 

obsah cementu. 

Urychlovače se mohou používat v práškové nebo tekuté formě. Práškové 

urychlovače se přidávají nejčastěji do prefabrikovaných směsí, jež se dodávají 

v silech či pytlích. Pokud se práškové urychlovače přidávají do suchých směsí na 
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stavbě, většinou to vede k chybám v dávkování a ovlivnění vlastností stříkaného 

betonu. Obvykle přitom také dochází k lokálnímu předávkování. V různých 

průzkumech bylo dokázáno snížení konečné pevnosti o 35% a více, při srovnání 

s betonem bez urychlovače.  

Nejlepší metodou, jak docílit přesné přidávání urychlovače, je používat tekuté 

výrobky. Ty se přidávají do přívodní hadice na vodu, která je připojena přímo na 

stříkací trysku nebo se přímo na stavbě smíchají v zásobníku s vodou ve správném 

poměru. Protože poměr vody a urychlovače je předem dán, mění se dávkování 

urychlovače pokaždé s ohledem na obsah cementu, když změní obsluha stříkací 

trysky množství vody. Změna množství vody je však nevyhnutelná, protože je nutné 

reagovat např. na změny vlastní vlhkosti směsi nebo na změny v geologii. Tekuté 

urychlovače mají ve srovnání s práškovými výrobky další přednosti. Zabrání se 

leptavým komponentům v prachu, který vznikne při stříkání. Přidávání u trysky 

zabraňuje „bleskovému tuhnutí“. Díky rovnoměrnému promíchání stříkacího materiálu 

lze přidávat tekutý urychlovač úsporněji, což vede k vyšší konečné pevnosti. 

Zkušenost ukazuje, že snížení konečné pevnosti vůči srovnávacímu betonu lze 

zredukovat na méně než 25%. 

 
2.2.2.2. Srovnání prefabrikovaných směsí se směsmi vyráběnými na 

staveništi  
 

Jak již bylo zmíněno, umožňuje technologie nástřiku suchou cestou, jak 

používání přirozeně vlhkých, tak i suchých směsí vyrobených ve speciálních 

závodech. Přirozeně vlhké směsi jsou levné a způsobují méně prachu. Obsah vlastní 

vlhkosti však postačí, aby vyvolal předčasnou hydrataci. Proto mají přirozeně vlhké 

směsi jen omezenou dobu skladování a musí být zpracovány během 1 až 2 hodin. 

Delší doba skladování způsobuje vysoký nárůst spadu a značné snížení pevnosti. 

Výroba suché směsi na staveništi vyžaduje nezbytná míchací a dopravní 

zařízení. Zřízení takových zařízení je ovšem ekonomicky velmi náročné a je tak 

použitelné jen na opravdu velkém staveništi. U menších objektů se hlavně využívá 

možnosti výroby této směsi na betonárně a její doprava na stavbu pak pomocí 

domíchávačů či nákladních automobilů. Tím však vznikají delší čekací doby kvůli 

přepravní cestě a navíc nejistota doby dodání. Dodávka a zpracování se musí 
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plánovat velmi pečlivě, aby se zabránilo průtahům a přerušování práce kvůli 

dopravním problémům. 

Největší možná flexibilita je přirozeně zaručena zbožím dodaným v pytlích 

nebo silech přímo na stavbu. Takové suché směsi mohou být skladovány delší dobu a 

zjednodušují plánování. Kromě toho mají rovnoměrně vysokou kvalitu. Nevýhodou je 

větší tendence k tvorbě prachu a vyšší cena. 

 
2.2.2.3. Problémové oblasti  technologie nástřiku suchým procesem 
 

Každá technologie má samozřejmě také své nedostatky. U technologie 

nástřiku suchou cestou jsou to relativně vysoké náklady na opotřebení stříkacího 

stroje, především u gumových těsnění a třecích kotoučů. Správným uspořádáním 

strojů, včasnou výměnou opotřebených částí se však mohou tyto náklady držet 

v rozumném rámci. 

Další nevýhodou stříkání suchou cestou je tvorba prachu. Lze ji hodně 

redukovat vlastní vlhkostí směsi. Rovněž čerpadla na zvýšení tlaku vody mohou být 

nápomocná. Tato čerpadla zesilují tlak vody a zlepšují tak promíchání směsi s vodou. 

Zlepšeným promícháním směsi v trysce je možné zabezpečit dobré a konstantní 

promáčení suchého materiálu. V závislosti na systému stoupá hydraulický tlak až na 

80 barů. Taková zařízení jsou však nákladná a poměrně poruchová. Podle zkušeností 

většinou plně dostačují systémy s 10-15 bary. 

Navíc k tvorbě prachu u trysky se musí zohlednit důsledek prachu vznikajícího 

při plnění stříkacího stroje. Z tohoto hlediska se hodí obzvlášť tradiční dvoukomorové 

stroje nebo moderní verze SBS. Také rotorové stroje se mohou utěsnit proti prachu, 

např. tím, že se zabuduje rotorový lapač prachu, nebo trvalým mazáním gumových 

těsnění. Další možnost, jak úplně utěsnit rotorový stroj, je zabudování hydraulického 

napínacího systému. Rotor se utěsní pomocí obalu a upínací tlak se automaticky 

přizpůsobí tlaku čerpání. Tento systém zaručuje správný upínací tlak dokonce u 

posunovacího zařízení nebo extrémních dopravních vzdáleností a ovlivňuje tak úplné 

utěsnění stroje. Náklady na opotřebení a potřeba stlačeného vzduchu se rovněž 

značně sníží. 
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Další důležitý problém u technologie nástřiku suchou cestou je vysoký spad. 

Podle povrchu se ztratí 15 až 35% stříkané směsi. Průměrná ztráta se pohybuje mezi 

20 až 25%. Ve srovnání s tím je ztráta u technologie mokrou cestou 5 až 10%. 

Malý výkon vybavení se pak často uvádí jako další nevýhoda. Dnes však 

existují stroje s dopravním výkonem 10 m3/hod. To samozřejmě už není možné 

pomocí manuálního stříkání, ale předpokladem je stříkací robot. Kvůli vysokým 

nákladům na opotřebení je však průchodnost nad 8 m3/hod. z ekonomického 

hlediska kritická. 

 
2.2.2.4. Zhodnocení  
 

Díky dlouholeté zkušenosti s technologií nástřiku suchou cestou je v současné 

době k dispozici široké spektrum poznatků o jejím využití. Je nadmíru důležité, aby 

byly materiály, vybavení a technologie použití zvoleny a spolu kombinovány co 

možná nejlépe, aby se dosáhly uspokojující výsledky ohledně kvality a hospodárnosti. 

Nástřik suchou cestou je starší z obou technologií nástřiků. Díky pokračujícímu 

vývoji v technologii strojů a materiálů bylo možné rozšířit oblast použití. V budoucnu 

lze očekávat, že díky dnešním přednostem a možnostem se budou moci překonat 

dosavadní nevýhody a technologie nástřiku suchou cestou bude hrát nadále důležitou 

roli. Hlavní oblasti použití budou stavební záměry menšího rozsahu a nebo 

s vysokými požadavky na flexibilitu, nebo s dlouhými dopravními vzdálenostmi. 

 
2.2.3. Technologie nástřiku mokrým procesem 
 

Výhradně se tento způsob používá ve Skandinávii, Itálii a ve velkém počtu 

záměrů podzemního stavitelství po celém světě. Silně narůstající použití stříkaného 

betonu pro zajišťování skal během posledních 10 až 15 let kladlo na tuto metodu 

vysoké požadavky, což ovlivnilo intenzivní vývoj. Vývoj nástřiku mokrou cestou ve 

Skandinávii od roku 1971 do roku 1980 ovlivnil naprostý zlom skandinávského trhu 

se stříkaným betonem. V této době se trh se stříkaným betonem změnil plně 

z technologie nástřiku suchou cestou na technologii nástřiku mokrou cestou. Ve 

stejném časovém období se konal podobný přelom od manuálního k automatickému 

stříkání. Tento dramatický vývoj je charakteristický pro Norsko. Od roku 1976 - 1978 

se přimíchávají k mokré směsi příměsi jako mikrosilika a ocelová vlákna. 
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Technologie nástřiku mokrou cestou získala špatnou pověst. Vzhledem ke 

špatnému vybavení a malé znalosti metody se vyráběl beton velmi špatné kvality. 

Aby se směsi dopravovaly stříkacím systémem, bylo přidáváno velmi mnoho vody, 

což mělo za výsledek hodnoty vodního součinitele w až 1. Díky nejnovějšímu vývoji 

ve stavebním průmyslu však již dnes není problém vyrábět betony stříkané mokrou 

cestou s 28 denní pevností v tlaku větší než 60 MPa.  

Technologie nástřiku mokrou cestou se dnes používá také na stavbu nových 

budov (místo tradičního betonování) a na údržbu ostrovů s ropnými vrty v Severním 

moři.  

Mokrý způsob nástřiku se provádí buď hutným proudem (obr. 2) s pomocí 

upravených čerpadel na beton, které mají sníženou pulzaci při čerpání směsi, nebo 

řídkým (provzdušněným) proudem (obr. 3) ze stříkacího stroje, kde dopravním 

médiem je vzduch. Při použití čerpadla odpovídají materiálové přívody strojním 

potrubím používaným pro normální čerpaný beton. Přívody se vedou pokud možno 

přímo, počet spojů se minimalizuje. Při dopravě řídkým proudem v hadicích se smí 

používat pouze spojky silově přitlačené. Stříkací tryska musí být pro mokrý způsob 

nástřiku upravena. V případě použití čerpadel se v trysce přidává s urychlující 

přísadou také stlačený vzduch. Pro dávkování urychlující přísady (zpravidla ve formě 

suspenze) se přednostně užívají bezventilová dávkovací čerpadla (např. čerpadlo se 

stlačovanou hadicí). 
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Obr. 2  - Schéma mokrého způsobu nástřiku betonu hutným proudem 

Obr. 3 - Schéma mokrého způsobu nástřiku betonu řídkým proudem 

 

2.2.3.1. Důvody pro přechod  k technologii nástřiku mokrým procesem 
 

Je těžké vysvětlit, proč se rychlá změna ve Skandinávii neodehrála také 

v jiných zemích. Popis norských poměrů by k tomu mohl dodat několik vysvětlivek. 
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a) Hospodárnost 

Kapacita nástřiku se se změnou strojů a robotů na nástřik suchou cestou na 

technologii nástřiku mokrou cestou s nejmodernějšími roboty podstatně zvýšila. 

Denní průměrný výkon u dlouhodobějších nástřikových prací je u technologie mokrou 

cestou obvykle 4-5 krát vyšší než u postupů nástřiku suchou cestou. 

Investiční náklady na nové roboty pro nástřik mokrou cestou sice velmi silně 

stouply, přesto klesla markantně cena za zpracovaný stříkaný beton zkrácením doby 

na zařízení nástřiku, jeden z nejdůležitějších nákladových faktorů. Díky integrovaným 

systémům robotů lze začít nástřik několik minut po dopravení vybavení na místo. 

Zavedením hydraulických vrtacích kladiv se zvýšil výkon vrtání o 100%. Použitím 

těchto drahých přístrojů se zmenšují časové nároky na vrtání a smáčení a narůstají 

náklady za časovou jednotku. Čas vynaložený na nástřik se proto musí udržovat co 

nejkratší. Z toho vyplývá, že zpracování stříkaného betonu se muselo stát 

efektivnější. Snížení spadu asi o 25% mělo rovněž velký vliv na hospodárnost. 

b) Pracovní podmínky 

U technologie nástřiku suchou cestou byla obsluha zvyklá na velké množství 

prachu. Prach vznikal nejen u trysky, ale i u stříkacího stroje. Měření ukázala 

zpravidla hodnoty, které se pohybovaly daleko za přípustnými hranicemi.  

Zlepšení pracovních podmínek, ovlivněné technologií nástřiku mokrou cestou, 

bylo zřejmé, obsluha si toho velmi vážila. 

Nástřik v obtížných skalních podmínkách byl jeden z důvodů, který vedl 

k vývoji technologie nástřiku mokrou cestou. Bezpečnostní riziko by se bylo stalo bez 

stříkacích manipulátorů a vybavení ocelovými vlákny často neúnosné. 

c) Kvalita 

Kvalita betonu nebyla často uznávána jako přednost technologie nástřiku 

mokrou cestou, a tím nebyla přijímána jako zdůvodnění, aby se přešlo z technologie 

nástřiku suchou cestou na technologii nástřiku mokrou cestou. Jsme však toho 

názoru, že technologie nástřiku mokrou cestou umožňuje vysokou kvalitu, a proto by 

se měla používat. Použitím plastifikačních a superplastifikačních přísad dochází ke 
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snížení vodního součinitele a tím umožní dosáhnout s betonem nastříkaným mokrou 

cestou pevnost v tlaku vyšší než 50 MPa. 

Kolísání kvality při technologii nástřiku mokrou cestou se pohybují v úzkých 

hranicích. U technologie nástřiku suchou cestou je kolísání kvality problematičtější. 

d) Zpracování 

U technologie nástřiku mokrou cestou se používají hotové směsi 

z domíchávače, nebo se namíchají prefabrikované směsi. Beton se vyrábí stejným 

způsobem jako normální beton. Hodnota vodního součinitele i kvalita se mohou 

kdykoli zkontrolovat. Konzistence se může nastavit například pomocí přídavných 

prostředků. 

S technologií nástřiku mokrou cestou je jednodušší docílit během celého 

nástřiku rovnoměrnou kvalitu. Hotová směs se naplní do čerpadla a tlakem se pak 

dopravuje hadicí. Zpočátku se používala hlavně šneková čerpadla. Dnes převládají 

pístová čerpadla a budou převládat i v budoucnosti. 

U trysky na konci hadice se přidává vzduch 7-15 m3/min. při tlaku 7 barů, 

podle toho, zda se provádí zpracování manuálně nebo stříkacím robotem. Vzduch se 

přidává proto, aby se doprava betonu urychlila, takže na povrchu dochází k dobrému 

zahuštění a přilnavosti. Častá chyba při technologii nástřiku mokrou cestou je, že se 

nepřivede dostatečné množství vzduchu. Většinou se používá jen 4-8 m3/min., což 

vede ke špatným výsledkům pevnosti v tlaku, přilnavosti a spadu. Při používání 

stříkacích robotů stoupá potřeba vzduchu až na 15 m3/min. 

Kromě vzduchu se u trysky přidává také urychlovač tuhnutí. Skeptici jsou 

vedle s tvrzením, že s urychlovači tuhnutí nelze vyrábět mrazuvzdorný beton, a že je 

přilnavost špatná. Několik dobře zdokumentovaných a veřejnými ústavy provedených 

pokusů a praktické zkušenosti ukázaly, že s urychlovači tuhnutí lze dosáhnout 

dokonce lepší mrazuvzdornosti než bez nich, protože vzniká hustší a trvanlivější 

beton. Také přilnavost se urychlovači zlepšuje, protože se zabrání odtékání a beton 

hned ulpí na povrchu. 
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e) Přednosti 

Přednosti technologie nástřiku mokrou cestou oproti technologii nástřiku 

suchou cestou si můžeme shrnout takto: 

• Menší spad. Při použití vhodného vybavení a se školenou obsluhou je ztráta 5-

10% normální. Tyto hodnoty platí také pro beton vyztužený vlákny stříkaný 

mokrou cestou 

• Lepší pracovní podmínky. Zmenšení prašnosti 

• Větší tloušťky vrstev kvůli účinnému působení přídavných prostředků 

• Kontrolované dávkování vody. Stanovená hodnota vodního součinitele se 

udržuje konstantní 

• Lepší přilnavost 

• Vyšší pevnost v tlaku s velmi malým kolísáním jednotlivých hodnot 

• Zřetelně vyšší výkon nástřiku (m3/h) a proto lepší celková hospodárnost 

 
Nevýhody 

• Omezené dopravní vzdálenosti (max. 200 m) 

• Vyšší požadavky na kvalitu přísad 

• Jsou možná jen krátká přerušení 

• Náklady na čištění 

 
2.2.4. Porovnání technologií nástřiku betonu 
 

U technologie nástřiku mokrou cestou se používají směsi připravené v 

betonárně. Betonová směs pro nástřik je připravena stejným způsobem jako běžný 

monolitický beton. Poměr vody a cementu a tím i kvalitu směsi je možné zkontrolovat 

prakticky kdykoli. Konzistence může být upravována pomocí přísad. Proto je při 

nástřiku mokrou cestou jednodušší udržovat rovnoměrnou kvalitu. Připravená směs 

je z domíchávače lita do čerpadla a tlakem dopravována hadicí k trysce. Dříve byla 

používána šneková čerpadla, dnes již převládají čerpadla pístová. 

 

Přednosti nástřiku mokrou cestou oproti nástřiku suchou cestou jsou 

následující: 

• Kontrola dávkování vody (poměr vody a cementu je konstantní) 
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• Možnost dávkování tekutých přísad při míchání směsi 

• Možnost rovnoměrného namíchání ocelových či syntetických vláken na 

betonárce 

• Lepší přilnavost k povrchu 

• Podstatně vyšší výkon nástřiku (což znamená zkrácení doby nástřiku) 

• Lepší pracovní podmínky (viditelnost, dýchatelnost) vzhledem k nižší 

prašnosti 

• Možnost nástřiku silnějších vrstev (vzhledem k působení přísad) 

• Nižší spad (ztráta je v rozmezí 5–15%, u suché cesty v rozmezí 20-

30%) 

• Vyšší pevnost v tlaku s velmi malým rozptylem výsledných hodnot 

 

Nevýhody nástřiku mokrou cestou oproti nástřiku suchou cestou: 

• Vyšší požadavky na kvalitu betonové směsi s ohledem na čerpatelnost a 

účinnost urychlovače 

• Vyšší nároky na zpracování betonové směsi při přestávkách mezi 

dovozem jednotlivými domíchávači 

• Menší dopravní vzdálenosti 

• Vyšší náklady na přípravu a čištění zařízení 

• Vyšší pořizovací náklady na aplikační zařízení 

• Nižší mobilita 

• Nižší účinnost při aplikaci na vlhké podklady 

• Velmi obtížné zajištění možnosti déletrvajícího neplánovaného přerušení 

nástřiku, a tudíž vyšší nároky na organizaci práce a technologickou 

kázeň 

 

Nástřik suchou cestou by se měl používat spíše výjimečně, především při 

malých objemech betonu (např. opravy) a ve speciálních případech (dlouhé dopravní 

vzdálenosti, časté přerušování práce, atd.). 

U dostatečně velkých povrchů se může se stříkacími roboty použitím 

technologie nástřiku mokrou cestou v časovém úseku 8 hodin s jednou pracovní silou 

podat průměrný výkon 60-100 m3 při spadu menším než 10%. 
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Závěr ze srovnání technologie nástřiku mokrou a suchou cestou by mohl být, 

že nástřik suchou cestou by se měl používat pro malé objemy a v případech s velmi 

speciálními podmínkami, zatímco technologie nástřiku mokrou cestou by se měla 

používat u všech prací k zajišťování skal. 

 

2.3. Požadované fyzikálně-mechanické vlastnosti 
stříkaných betonů 

 
Kvalitativní vlastnosti stříkaného betonu jsou definovány pomocí tříd 

stříkaného betonu a dalších vlastností. Požadované vlastnosti se specifikují v 

projektové dokumentaci popisem v technické zprávě a příslušným vyznačením v 

prováděcích výkresech. Různé typy stříkaného betonu zohledňují účel použití 

stříkaného betonu i jeho úlohu v konstrukci. Pro jednotlivé typy stříkaného betonu 

jsou rozdílné požadavky na počáteční pevnost, homogenitu, hutnost stříkaného 

betonu a z ní odvozené další vlastnosti (např. zvýšená vodotěsnost, mrazuvzdornost, 

atd.). Podle výsledné kvality stříkaného betonu se odlišují i požadavky na jeho 

zkoušení.  

Stříkaný beton bez konstrukční funkce (SB I) - Tento typ stříkaného betonu 

slouží především jako výplňový materiál. 

Stříkaný beton s konstrukční funkcí (SB II) - Úloha tohoto typu stříkaného 

betonu spočívá všeobecně ve funkci zabezpečovací a podpůrné. Používá se zejména 

pro primární ostění podzemních staveb ražených pomocí NRTM. 

Stříkaný beton se zvláštní konstrukční funkcí (SB III) - Tento stříkaný beton 

má trvalou statickou funkci, např. v případě sekundárního ostění ze stříkaného 

betonu nebo v případě jednoplášťového ostění.  (viz. Stříkaný beton v podzemním 

stavitelství – Český tunelářský komitét ITA-AITES)  

 

2.3.1. Rozdělení stříkaných betonů dle třídy pevnosti 
 

Stříkaný beton se zatřiďuje do pevnostních tříd analogicky jako obyčejný 

beton. Pro klasifikaci je použita charakteristická pevnost betonu v tlaku. Třída 

pevnosti se zpravidla vztahuje ke stáří 28 dní, nicméně je možné požadovat zkoušení 

mladého stříkaného  betonu (beton do 24 hodin po aplikaci) nebo nezralého betonu 

stáří 3 nebo 7 dní. Pevnosti uvedené za značkou stříkaného betonu (SB) by měly být 
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převáděny na hodnotu krychelné pevnosti a měly by být stanoveny v souladu s 

třídami pevnosti betonu dle normy ČSN EN 206-1. (viz. Stříkaný beton v podzemním 

stavitelství – Český tunelářský komitét ITA-AITES)  

Pevnost stříkaného betonu v tlaku  je klasifikována podle ČSN EN 206-1. 

Shoda pevností v tlaku stříkaného betonu se posuzuje na základě kriterií uvedených 

v tabulce 1. 

  

Tab. 1 – Kritéria pro hodnocení shody pevnosti v tlaku stříkaných betonů 

Výroba 

Počet „n“ zkušebních 

výsledků pro tlakovou 

pevnost ve skupině 

Kritérium 1 Kritérium 2 

Střední hodnota z „n“ 

výsledků fcm v MPa 

Výsledek jakékoliv 

jednotlivé zkoušky fc v 

MPa 

Začátek 3 ≥fck -4 ≥ fck – 4 

Souvislá 15 ≥fck + 1,48 δ ≥ fck - 4 

 
2.3.2. Rozdělení stříkaných betonů dle náběhových 

pevnostních křivek 
 

Z hlediska nárůstu rané pevnosti a požadavků na pevnost se dělí mladý 

stříkaný  beton na  třídy rané pevnosti  J1, J2, J3 (tab. 2, obr. 4). Nárůst pevnosti v 

prvních minutách po nástřiku má velký vliv na množství spadu, zejména při nástřiku 

vrstvy větší tloušťky najednou či nástřiku na převislé podkladní plochy. Naopak při 

příliš rychlém nárůstu pevnosti stříkaný beton bezprostředně po nanesení na stěnu 

ztvrdne a hrubší částice v proudu následujícího stříkaného betonu se již nemohou 

uložit a odrazí se. Při silném přítoku vody nebo při nestabilním podkladu je vyšší 

pevnost v prvních minutách potřebná, je však nutno přitom počítat krátkodobě se 

zvýšenou prašností a vyšším odrazem spadu. Nárůst pevnosti mladého betonu do 

hodnoty 1 MPa se zjišťuje penetrační jehlou. Doby měření a postup zkoušení je třeba 

přizpůsobit nárůstu pevnosti aplikovaného stříkaného betonu. Zpravidla se prokazuje 

průběh od 6 minut do 6 hodin a pevnost po 24 hodinách. Průkaz pevnosti po 9 a 12 

hodinách je potřebný jen ve zvláštních případech (např. u mělkých tunelů při 

bezprostředním zatížení celým nadložím). 
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Obr. 4  - Pevnostní třídy mladého stříkaného betonu 

 

Tab. 2 – Tabulka pevností v tlaku (MPa) v daném  stáří stříkaného betonu 

 Doba od nástřiku 

Křivka 
6 

min. 

10 

min. 

30 

min. 
1 h. 2 h. 3 h. 6 h. 9 h. 12 h. 24 h. 

J1 = 

A 
0,1 0,1 0,14 0,18 0,25 0,3 0,5 0,7 1,0 2,0 

J2 = 

B 
0,2 0,25 0,33 0,5 0,75 1,0 1,6 2,0 2,5 5,0 

J3 = 

C 
0,5 0,75 1,1 1,5 2,0 2,8 5,0 6,0 7,5 15,0 

 

 

− Mladý stříkaný beton třídy J1 (hodnoty mezi křivkami J1 a J2  na obr. 4) se 

hodí pro nástřik v tenkých vrstvách na suchý podklad bez zvláštních statických 

požadavků v prvých hodinách po nástřiku. Je výhodný pro malou prašnost a 

malý spad. 
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− Mladý stříkaný beton třídy J2 (hodnoty mezi křivkami J2 a J3) je vhodný, 

pokud má být beton nanesen co nejrychleji v silných vrstvách (i nad hlavou), 

při přítocích podzemní vody a při následném působení bezprostředně 

navazujících pracovních kroků (např. u ražených staveb realizace kotevních 

vrtů, zahánění pažin, jehlování, trhací práce atd.). Tato třída je vyžadována 

také při rychlém nárůstu zatížení horninovým tlakem nebo při působení 

přitížení.  

− Mladý stříkaný beton třídy  J3 (hodnoty nad křivkou J3) se má používat 

pouze ve zvláštních případech (např. v silně porušené hornině, při silném 

přítoku vody) vzhledem ke zvýšenému vývinu prachu a zvýšenému spadu. 

Vysoké počáteční pevnosti vedou při použití alkalických urychlujících přísad ke 

značnému poklesu konečné pevnosti oproti nulovému betonu (tj. betonu bez 

urychlovače), proto je nutné v tomto oboru používat výhradně urychlovače 

nealkalické.  

 

Zmíněné aspekty je třeba zvážit při stanovování třídy pevnosti. V důsledku 

silného ovlivňování pevnosti v dalším nárůstu pevnosti se má předepisovat v oboru J2 

použití alkalických urychlovačů jen ve zvláštních případech. Při nealkalických 

urychlovačích nenastává pro obory J1 až J3 žádné podstatné snížení konečné 

pevnosti. 

 

2.3.3. Stříkaný beton a některé jeho vlastnosti 

a) Odolnost proti průsaku vody 

Požadavky na odolnost proti průsaku vody (vodonepropustnost) stříkaného 

betonu jsou uplatňovány s ohledem na polohu hladiny vody, dle rozměrů konstrukce 

a dle její statické funkce. Průkaz odolnosti vůči průsaku vody se prokazuje na 

pevném vyzrálém odvrtaném jádru ze stříkaného betonu a posuzuje se podle norem 

platných pro standardní monolitický beton. Je-li požadována odolnost stříkaného 

betonu proti průsaku vody, nesmí maximální hodnota penetrace vody překročit 50 

mm. Alternativně lze vodotěsnost stanovit měřením propustnosti působením vody. 

Stříkaný beton je považován za vodotěsný, jestliže součinitel propustnosti je menší 
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než 10-12 m/s. Požadavek na plnou vodonepropustnost stříkaného betonu konstrukcí 

s dočasnou statickou funkcí (např. primární ostění podzemních staveb) je nevhodný z 

hlediska nutnosti dimenzování konstrukce na plný hydrostatický tlak podzemní vody a 

z toho plynoucí výrazné navýšení ceny stavby. Dále je možné stanovit požadavky na 

plynonepropustnost; požadované vlastnosti pak musí být potvrzeny při průkazních 

zkouškách. 

b) Mrazuvzdornost 

U stříkaného betonu, vystaveného vlivu mrznutí a rozmrzávání při mírném 

nasycení vodou bez soli (tj. XF1), zpravidla není třeba provádět kontrolní zkoušky. 

Stříkaný beton vystavený agresivnějšímu prostředí (tj. XF2, XF3, XF4) musí splňovat 

požadavky na mrazuvzdornost a odolnost proti odlupování povrchu, která se zkouší 

bez slané vody nebo se slanou vodou (dle klasifikace expozice). 

c) Odolnost proti chemickému agresivnímu prostředí 

Stříkaný beton, na který jsou kladeny požadavky z hlediska odolnosti proti 

chemickému agresivnímu prostředí,  musí mít především zvýšenou 

vodonepropustnost. Při chemické agresivitě je třeba hloubku prosáknutí při zkoušce 

vodonepropustnosti snížit na 30 mm. Při zvýšené agresivitě je navíc třeba použít 

vhodné cementy (např. síranovzdorný cement) a případně i příměsi. Při silných 

kyselých přítocích je nutné použít kyselinovzdorné kamenivo (např. křemité). 

Výjimečné jsou případy kyselé agresivity, při kterých agresivní podzemní voda 

neproudí kolem konstrukce ze stříkaného betonu vůbec nebo jen málo. Pak je možné 

užít vápencové nebo dolomitické kamenivo, které agresivní účinky vody neutralizuje. 

d) Tuhost 

Tuhost stříkaného betonu je buď stanovena pomocí třídy zbytkové pevnosti (z 

trámkové zkoušky), nebo je hodnocena třídou absorbce energie (z deskové zkoušky). 

Výsledky těchto zkoušek nejsou porovnatelné. 

e) Statický modul pružnosti v tlaku 

Jestliže modul pružnosti zásadně ovlivňuje projektem dané vlastnosti nebo 

požadované chování konstrukce, musí být stanoven zkouškami „in situ“ a porovnán s 
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modulem použitým pro návrh konstrukce. Jsou-li vzneseny nějaké požadavky na 

tepelné rozpínání nebo smršťování stříkaného betonu, měly by být specifikovány v 

projektové dokumentaci. 

f) Přilnavost 

Minimální požadovaná přilnavost se obvykle uvádí v hodnotách od 0,1 do 1 

MPa. Jestliže hornina nezajišťuje žádnou přilnavost ani po řádném očištění, přilnavost 

se neuvádí. 

 

2.4. Požadavky na složky stříkaného betonu 
 
2.4.1. Cement 
 

Cementy musí vyhovovat ustanovením normy ČSN EN 197-1. Smí se použít 

pouze cement s prokázanou vhodností pro využití do stříkaných betonů. 

 

Podmínky a vlastnosti cementu pro stříkaný beton: 

• Počátek tuhnutí cementu musí být v rozmezí od 1,5 hodiny do 4 hodin pro 

jemnost mletí vyšší než 350 m2/g. 

• Průměrná hodnota specifického povrchu podle Blaina musí být pro portlandské 

cementy v rozmezí od 3500 cm2/g do 5000 cm2/g. Pro ostatní cementy je 

třeba stanovit průměrnou hodnotu zvláštní dohodou. Standardní odchylka pro 

specifický povrch podle Blaina smí dosáhnout maximálně 5% od příslušné 

střední hodnoty. 

• Pevnost v tlaku ztvrdlé normové cementové malty musí vykázat po 1 dni 

hodnotu vyšší než 9 MPa a po 28 dnech vyšší než 40 MPa. Standardní 

odchylka 28 denní pevnosti v tlaku nesmí přesáhnout 3,5 MPa.  S  ohledem na 

požadavek rychlého náběhu tuhnutí a pevností se doporučuje používat 

portlandské cementy CEM I třídy 42,5 R a vyšší. 

• Při požadavku na síranovzdornost stříkaného betonu (požadavek zvýšení 

trvanlivosti betonu a jeho odolnosti proti síranové chemické reakci) je třeba při 

výskytu podzemních vod s obsahem SO4
-2 nad 600 mg/l používat portlandský 

cement se zvýšenou odolností proti síranům, tj.  cement s nízkým   obsahem 
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C3A, což minimalizuje chemickou reakci, ale současně může mít také vliv na 

prodloužení doby tuhnutí a tvrdnutí betonu. Použití síranovzdorných cementů 

nezajišťuje automaticky trvanlivost betonu s ohledem na fyzikální 

charakteristiky jako je pórovitost a propustnost cementové hmoty, které 

rovněž ovlivňují trvanlivost stříkaného betonu. Přidání mikrosilika může rovněž 

zajistit zvýšení trvanlivosti stříkaného betonu. 

• S ohledem na vliv teploty a chemické složení cementu je třeba dbát na dobu 

zpracovatelnosti a případně ji vhodnou metodou přezkoušet. 

• V době míchání betonové směsi nesmí teplota cementu překročit 50 °C. 

Cement musí být čerstvý a uložený na suchém místě nebo v silech. 

• Při požadavku na vysokou reaktivitu k urychlující přísadě se nesmí používat 

cement starší než 3 měsíce od doby výroby. 

• Typ a množství cementu použitého pro výrobu stříkaného betonu musí být 

zvoleno tak, aby odpovídalo požadavkům projektu na pevnost a trvanlivost. 

Jakýkoliv jiný materiál navržený jako pojivo, který není zahrnut v ČSN EN 197-

1 musí být nejprve testován a zjišťována vhodnost jeho použití a musí 

vyhovovat minimálním požadavkům na cement. 

• Množství cementu bývá obvykle mezi 370 – 430 kg/m3 betonu pro suchý 

proces a mezi 400 až 450 kg/m3 pro mokrý proces. Přesné množství musí být 

určeno v projektu nebo na základě předchozích zkušeností zhotovitelem. 

 

2.4.2. Kamenivo 
 

Kamenivo musí vyhovovat ustanovením státní normy a souvisejících předpisů, 

platných v místě použití stříkaného betonu a musí být vhodné vzhledem k 

požadavkům dané aplikace. Pro stříkaný beton SB II (konstrukční beton) a SB III 

(zvláštní konstrukční funkce) se používá kamenivo (přednostně oblé, přírodně těžené, 

v jednotlivých případech ostrohranné–drcené) užitné třídy A či B široké frakce nebo s 

tříděným zrnem, dle frakcí s normovým označením. Rozdělení frakcí zrn má být 

provedeno tak, aby byl zajištěn správný rozsah pásma čáry zrnitosti. Při použití 

výhradně štěrkopísku do velikosti zrn 4 mm se jedná o stříkané cementové malty, při 

uplatnění frakcí kameniva nad 4 mm se používá označení stříkané betony. (Zásady 

pro používání stříkaného betonu – Český tunelářský komitét ITA-AITES) 
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Největší zrna kameniva se volí v závislosti na účelu použití mezi 4 mm a 16 

mm. Pro stříkaný beton s konstrukční úlohou, který obsahuje osazenou ocelovou 

armaturu je horní hranice zrnitosti vymezena sítem 11,2 mm. Při mokrém stříkaném 

betonu je třeba sladit složení zrnitosti kameniva zejména s požadavky čerpatelnosti 

betonu. Nejvyšší podíl odplavitelných částic v kamenivu nesmí přesáhnout 5%. Při 

volbě kameniva (petrografie, soudržnost zrn, tvar zrn, skladba zrn, množství 

odplavitelných částic apod.) je třeba mít na zřeteli, aby účinná pevnost kameniva 

umožňovala dodržet v projektu stanovenou pevnost stříkaného betonu. Obsah vody v 

kamenivu pro nástřik suché betonové směsi nesmí přesáhnout 5,5% hmotnostních, 

aby se zajistilo vyhovující namíchání, přeprava směsi a vlastní pneumatická doprava v 

hadici bez ucpávání. Kamenivo, se kterým nejsou dlouhodobé zkušenosti, je nutné u 

trvalých konstrukcí ze stříkaného betonu přezkoušet, kromě čáry zrnitosti, na 

případné možné reakce s cementem, eventuelně s příměsemi a přísadami. U 

definitivních konstrukcí ze stříkaného betonu  je nutno zvážit např. alkalickou reakci 

kameniva a zjistit množství stejného typu reaktivních křemičitanů v cementu a 

v kamenivu. 

Jako u všech zvláštních druhů betonu je kvalita kameniva jak u čerstvého, tak 

u ztvrdnutého stříkaného betonu maximálně důležitá. Obzvláště odchylky od 

předepsané granulometrie se musí udržovat na minimální úrovni. Podstatný význam 

má obsah a vlastnosti drobného kameniva. Není však důležité mluvit o volbě 

vlastního kameniva, protože normálně se používá stávající materiál a receptura se 

mu musí přizpůsobit. 

Přesto se musí dbát při technologii nástřiku mokrou cestou na tato kritéria: 

• Maximální velikost kameniva: 8 mm, na základě hranic daných čerpacím 

zařízením a pro zabránění nadměrným ztrátám spadu. Z hlediska výsledných 

mechanických vlastností betonu by byla žádoucí velikost kameniva 16 mm. 

• Křivka zrnitosti, obzvláště její oblast jemného kameniva, je rovněž velmi 

důležitá.  

• Příliš malý podíl drobného kameniva vede k rozložení směsi a špatnému 

mazání a může způsobit ucpání. Obzvláště v případě stříkaného betonu 

s vlákny je přebytek jemného kameniva důležitý, jak pro kvalitu čerpání, tak 

pro zhutnění. Vysoký podíl drobného kameniva vytvoří lepivý beton. 
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Protože prostor mezi jednotlivými křivkami zrnitosti je relativně malý, 

doporučuje se často kombinovat vzájemně více frakcí např. 0-2, 2-4 nebo 4-8 mm, a 

přizpůsobit navzájem podmínky tak, aby se čára prosevu pohybovala v pásmech 

ideálních pro stříkaný beton. 

Příliš malý podíl drobného kameniva se musí eliminovat vyšším obsahem 

cementu nebo jiných příměsí. Příliš vysoký podíl drobného kameniva se kompenzuje 

především vyšším dávkováním přísad redukujících množství záměsové vody. 

Obr. 5 – Doporučené rozmezí křivky zrnitosti pro stříkaný beton 

 

Podíl zrn kameniva větších jak 8 mm by pokud možno neměl přesahovat 10%. 

Větší kamenivo odpadá při stříkání na tvrdé povrchy (ze začátku stříkání) nebo vniká 

do již naneseného stříkaného betonu, přičemž způsobuje díry, které lze jen stěží 

zaplnit. Při prosevu, skladování a manipulaci s přísadami se musí provádět opatření, 

aby se odstranilo přídavné kamenivo větší než 8 mm. Hrubé kamenivo může ucpat 

trysku a čištění může být časově velmi náročné. 

Kamenivo musí vykazovat stálou křivku zrnitosti a žádná z frakcí nesmí 

překročit  30% celkového množství. Obsah drceného a tvarově nevhodného 

materiálu by neměl překročit 10%. Zlepšení křivky zrnitosti pro přírodní písek 

přidáním drceného materiálu ovlivňuje často zvýšenou potřebu vody a sníženou 

kvalitu čerpání a zhutnění. Před použitím drcených materiálů jako podílu kameniva se 

musí provést zkoušky vhodnosti, aby se zjistilo, zda se skutečně docílí zlepšení. 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 36 -

 
2.4.3. Přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí 
 

Technologie nástřiku mokrou cestou podmiňuje přidání přídavných prostředků 

u trysky, které urychlují tuhnutí, tzv. urychlovače. Nejdůležitější účinek při tom je, že 

se konzistence betonu při vlastním stříkání převede z tekutého stavu do stavu zemité 

vlhkosti ještě v době, kdy se stříkaný beton nachází ve vzduchu, takže i s přibývající 

tloušťkou vrstvy zůstane přilnutý k povrchu. Tento pokles konzistence se musí 

odehrát během vteřin. 

S použitím urychlovačů tuhnutí se umožňuje stříkání na vertikální plochy a nad 

hlavou. Efekt tuhnutí umožňuje použití stříkaného betonu jako první bezpečnostní 

opatření – důležitá funkce v nové rakouské tunelářské metodě, způsobu stavby 

tunelů (NRTM). Pronikání vody z nadloží či na čelbě vyžaduje vyšší dávkování 

urychlovačů tuhnutí. 

Urychlovače se přidávají v tekuté formě pomocí tlakových nádrží nebo 

speciálního dávkovacího čerpadla. Dávkování urychlovače se mění v závislosti na 

dovednosti obsluhy stříkacího stroje, na povrchu a hodnotě vodního součinitele. 

Vysoké hodnoty vodního součinitele vyžadují vyšší dávku urychlovače. 

Všechno má svůj „rub a líc“. Nežádoucím vedlejším účinkem urychlovačů je 

snížení konečné pevnosti. Ve srovnání s obvyklým stříkaným betonem (bez 

urychlovačů) může být 28 denní pevnost podstatně nižší. Proto by se mělo používat 

minimální dávkování urychlovačů (menší spotřeba na stěnách než nad hlavou).  

Rozdíl mezi urychlovači na hlinitanové bázi a na modifikované Na-silikátové 

bázi spočívá v zásadě v tom, že urychlovače na hlinitanové bázi se zúčastňují 

hydratace a vedou během prvních 0,5 - 2 hodinách k vyšším pevnostem (1-2 MPa). 

Urychlovač tuhnutí se používá vždy s odzkoušeným cementem a eventuelně v 

kombinaci s další přísadou. Přednostně se používá stříkaný beton s tekutými 

nealkalickými urychlovači tuhnutí a tvrdnutí. Jejich použití oproti alkalickým 

urychlujícím přísadám poskytuje výhody pracovně-hygienické, ekologické i 

technologické, nevyvolává podstatné snížení konečné pevnosti stříkaného betonu, 

neboť vykazuje hutnější skladbu betonu s omezenější možností výluhů při působení 

vody na stříkaný beton. 
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Urychlující přísady musí být sladěny (ověření snášenlivosti) včas před 

zahájením prací s používaným cementem, z hlediska náběhu i konečné pevnosti a 

případně dalších vlastností pokud jsou požadovány. K tomu se použijí laboratorní 

zkušební metody. Laboratorní zkoušky udávají směrné hodnoty pro výsledky na 

staveništi, ale nemohou obsáhnout veškeré staveništní vlivy, a proto nemohou 

nahradit průkazní zkoušky se zjištěním vlastností stříkaného betonu s konečným 

vybavením staveniště. Pro nevyzkoušenou recepturu s urychlovačem tuhnutí se proto 

musí provést akreditovanou zkušebnou na stavbě průkazní zkoušky. Zkušebna musí 

být způsobilá i po stránce personální, tj. vyhodnocování výsledků a shody musí 

provádět pracovník se zkušenostmi se stříkaným betonem. Při provádění průkazních 

zkoušek se musí stanovit optimální i maximální přípustné dávkování urychlovače.  

 
2.4.3.1. Nealkalické urychlující přísady 
 

Pro nealkalické přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí jsou základní požadavky 

uvedeny v tab. 3. Bezalkalické – jejich název souvisí s absencí alkalických kovů (sodík 

a draslík) v akcelerátoru. Bezalkalické akcelerátory jsou převážně na bázi 

síranoaluminátových komplexů.  

 

Tab. 3 – Požadavky na nealkalické urychlovače 

Hodnota pH 2 až 8 

Ekvivalent Na2O menší než 1% 

Obsah sulfátů jako SO3 menší než 4,5% včetně obsahu v 

cementu 

Pokles pevnosti po 28 dnech menší než 10% 

 
 
2.4.3.2. Alkalické urychlující přísady (hlinitanová báze) 
 

Název alkalické má souvislost s přítomností draslíku (K) a sodíku (Na), které 

jsou alkalické kovy. Alkalické akcelerátory jsou převážně na bázi roztoků křemičitanů 

sodných nebo aluminátů draselných/sodných. Křemičitan sodný je Na2SiO3 (známý 

jako vodní sklo). Aluminát draselný/ sodný je KAl(OH)4 nebo NaAl(OH)4. Křemičitany 

a alumináty alkalických kovů jsou užívány, protože tyto soli jsou vodourozpustné.  
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Alkalické urychlující přísady se nesmějí přidávat do stříkaných betonů se zvláštní 

konstrukční úlohou SB III. (viz. Stříkaný beton v podzemním stavitelství – Český 

tunelářský komitét ITA-AITES).   Základní požadavky na alkalické urychlující přísady 

jsou uvedeny v tab. č. 4. 

 

Tab. 4 – Základní požadavky na tekuté alkalické urychlovače 

Tekutý urychlovač 

Tuhnutí 

Obvyklé dávkování 

v % k hmotnosti 

cementu 

Maximální 

dávkování 

v % k hmotnosti 

cementu 

Maximální 

přípustný 

pokles pevnosti po 

28 

dnech v % 

Požadovaná 

hodnota 
5 až 7 8 30 

 

2.4.3.2.1. Chemický účinek urychlovačů na hlinitanové bázi 
 

Mletý portlandský cementový slínek reaguje s vodou rychle a mění se v tvrdou 

masu, která již po několika minutách má vysokou pevnost v tlaku. Kvůli této rychlé 

reakci se používají tyto mleté slínky jako pojivo jen ve zvláštních případech. Aby se 

zaručila běžná zpracovatelnost portlandského cementu, musí se přidávat při mletí 

k regulaci tuhnutí 2-5% CaSO4. 

Tento síran vápenatý reaguje s C3A (trikalciumaluminát), jednou ze čtyř 

důležitých slínkových fází, na ettringit. Ettringit obklopí každou částici cementu 

těsným obalem, která zpomaluje další reakci vody s povrchem cementu, ale skutečně 

ji nezastaví. Díky tomuto zpomalení reakce cementové matrice zůstává betonu po 

určitou dobu zachována zpracovatelnost. Když se všechny sulfáty spotřebují a jsou 

vázány na ettringit, reaguje přebytečný hlinitan dále s ettringitem a přeměňuje 

sulfáty na „monosulfáty“. Tento monosulfát je propustnější pro vodu, čímž pokračuje 

reakce cementu dále, ale rychleji než předtím. 

Přidáním urychlovačů tuhnutí na hlinitanové bázi je rozpustný hlinitan pro 

reakci na monosulfáty k dispozici v přebytku, takže hydratace cementu může 

probíhat rychleji a vznikají větší počáteční pevnosti. 
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Běžné doby tuhnutí pro betony s urychlovači na hlinitanové bázi jsou 

následující. Počátek tuhnutí >60 sekund a konec tuhnutí <3,5 minuty. 

Urychlovače na hlinitanové bázi se přednostně používají u měkkých hornin se 

silným přetvořením a tam, kde je nezbytná podpora s velkou počáteční pevností a 

velkou tloušťkou vrstev (více jak 15 cm) potřebná ve velmi krátkém čase po výrubu.  

Urychlovače na hlinitanové bázi ovlivňují pevnost betonu již po 5-10 minutách. 

Po 20-30 minutách je již pevnost dostačující (více jak 0,4 MPa), aby nanesená vrstva 

stříkaného betonu mohla nést svou vlastní hmotnost. Proto se mohou stříkat 

s urychlovači na hlinitanové bázi vrstvy o větší tloušťce než s modifikovanými Na-

silikáty. Typické tloušťky vrstev se pohybují mezi 20-50 cm nad hlavou. 

U běžného postupu se s každým postavením stříkacího vybavení v celé oblasti 

nanese první vrstva 6-10 cm. Pak se již vytvoří tak velká pevnost, že se může ze 

stejného výchozího bodu nanášet další vrstva 10 cm. Tento postup lze opakovat tak 

dlouho, až se dosáhne potřebný rozměr určité části stavby. 

Urychlovače na hlinitanové bázi jsou vhodné také u průsaku vody. 

V normálním případě se při problémech s vodou nanáší velmi tenká vrstva stříkaného 

betonu s předávkováním hlinitanového urychlovače (8-10%). Po čekací době 30 

minut by měla tato vrstva mít již dostatečnou pevnost, aby mohla zadržet tlak vody. 

Ve stříkání se pokračuje, až se dosáhne požadované tloušťky vrstvy. 

Nevýhodou urychlovačů na hlinitanové bázi je: 

• Vyšší úbytek konečné pevnosti než u modifikovaných sodíkových silikátů 

• Vysoká citlivost na již použité druhy cementu, neúčinkují se všemi druhy 

cementu. Reaktivita cementu se musí vyzkoušet před začátkem nástřiku 

• Velmi vysoká hodnota pH (více než 13), která je nebezpečná pro zdraví. 

 

Pro manipulaci a použití tohoto typu urychlovačů je třeba dbát zvláštních 

opatření. Všichni, kteří se podílí na manipulaci a použití, musí nosit stále rukavice, 

masku a ochranné brýle. Je třeba se vyvarovat přímého kontaktu s kůží. 
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2.4.3.3. Modifikované Na-silikáty 
 

Modifikované Na-silikáty mají momentální přilnavost (10 vteřin) na směs 

stříkaného betonu a nezúčastňují se, v protikladu k urychlovačům na hlinitanové bázi, 

hydratace.  

Modifikované Na-silikáty vážou vodu ve směsi. Dávkování se proto řídí podle 

hodnoty vodního součinitele. Čím vyšší je hodnota vodního součinitele, tím více je 

potřeba modifikovaného Na-silikátu, aby se dosáhlo lepivosti. 

Modifikované Na-silikáty příliš neovlivňují pevnost během prvních 2-4 hodin. 

Normální konec tuhnutí je po více jak 30 minutách (podle druhu cementu a teploty). 

Výhody: 

• Účinkují se všemi druhy cementu 

• Menší úbytek konečné pevnosti při normálním dávkování (4-6%) než u 

urychlovačů na hlinitanové bázi 

• Velmi dobrá přilnavost 

• Ekologický a méně agresivní na pokožku. Hodnota pH je ˂12, avšak přesto se 

nedoporučuje přímý kontakt s pokožkou a očima, měly by se nosit rukavice a 

ochranné brýle 

• Mnohem menší obsah alkálií (˂8,5 Na2O) než produkty na hlinitanové bázi 

 

Nevýhody: 

• Jsou závislé na teplotě (nemohou se používat při teplotě nižší než +5 °C) 

• Omezená tloušťka vrstvy – max. 8-15 cm 

Tento typ urychlovače se používá pro konečné zabezpečení, kde je zapotřebí 

trvanlivý beton s velkou konečnou pevností. Další využití je pro přechodné 

zabezpečení, kde se nepožadují počáteční pevnosti (tvrdá hornina). Mohou se využít 

na opravy a na místech, kde je maximální tloušťka vrstvy nad hlavou omezena na 

10-15 cm. 

Typické dávkování pro Na-silikáty je mezi 3-6% z obsahu pojiv. Vodní sklo by 

se nemělo používat kvůli potřebnému vyššímu dávkování (˃10-12%, většinou 20%), 

které vede k úbytku konečné pevnosti, horší kvalitě a tím i menší bezpečnosti.  
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2.4.3.4. Bezalkalické urychlovače stříkaného betonu 
 

Poslední dobou bylo vedeno stále více diskuzí o urychlovačích tuhnutí pro 

stříkaný beton v otázkách bezpečnosti a snášenlivosti se s životním prostředím, a u 

spotřebitelů se projevuje odklon vůči používání agresivních produktů. V zemích jako 

je Francie, Švýcarsko, Hongkong, Singapur a Rakousko je používání urychlovačů na 

bázi hlinitanů, vzhledem k nebezpečí zdravotního rizika pro provádějící personál, 

zakázáno. Podle informací, které byly zveřejněny pracovní skupinou ITA pro stříkaný 

beton v r. 1966 ve Washingtonu, jsou zdravotní problémy způsobené agresivním 

prachem při suchém způsobu stříkání, jedním z důležitých faktorů pro zásadní 

přechod na mokrý způsob stříkání, např. v Brazílii. 

Současně s tím stále stoupají požadavky na spolehlivost a trvanlivost 

betonových staveb. Domněnka, že úbytek pevnosti a účinky vyčerpání jsou 

způsobovány silně alkalickými urychlovači tuhnutí, nutily průmyslová odvětví pátrat 

po nových řešeních a vyvíjet výkonnější výrobky. 

Pracovní tunelářské skupiny jsou na vysokou prašnost a zdravotní rizika 

odjakživa zvyklí. Mezi tato rizika patří kožní spáleniny, nebezpečí oslepnutí a 

nebezpečí zranění padajícím kamenivem, toto platí zejména při suchém způsobu 

stříkání, při použití hlinitanových leptavých urychlovačů a při upevňování výztužných 

sítí v dosud nezajištěných úsecích tunelů. Proto se celosvětově prosazuje trend, kdy 

tyto nepříznivé pracovní podmínky již nejsou dále akceptovány, ovšem toto platí 

pouze v některých zemích a někde se naopak vůbec tyto problémy neřeší. 

Proto během posledních desetiletí stavební průmysl velmi usiloval o zavedení 

bezpečnějších a lepších urychlovačů. Dnes existují na trhu funkční, bezalkalické a 

nedráždivé produkty, které umožňují bezpečné, kvalitativně vysoké a současně 

finančně příznivé technologie stříkaného betonu. Dnes neexistuje žádný důvod pro 

to, aby se používaly nebezpečné produkty, jako původní leptavé hlinitany nebo jako 

dráždivé průmyslové vodní sklo. Velmi mnoho lidí z oboru zastává názor, aby tyto 

druhy výrobků byly zcela zakázány. V dnešní době jsou sice stále hlinitanové 

urychlovače vyráběny a prodávány, ovšem není snaha je nabízet a v posledních 

letech byly hojně nahrazeny bezalkalickými urychlovači. 
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Odpovědnost za zlepšení technologie stříkání, pracovních podmínek a ochrany 

životního prostředí leží nyní především na investorech, projektantech a stavebních 

firmách. 

Vyšší cena nealkalických urychlovačů ve srovnání s tradičními výrobky je zcela 

oprávněná na základě komplexní chemické struktury. Náklady na urychlovače však 

sotva ovlivní celkovou cenu stříkaného betonu zpracovávaného na místě. Mnohem 

důležitější jsou úspory časové, snížení spadu, zlepšení kvality a bezpečné pracovní 

podmínky. 

Volba mokrého způsobu stříkání stejně jako použití nedráždivých, 

bezalkalických tekutých urychlovačů, namísto produktů na hlinitanové bázi jsou 

velkým pokrokem, s ohledem na zlepšení pracovního prostředí. Prach a spad byly 

drasticky sníženy a popálení pokožky a sliznice již patří minulosti. 

Při popisu urychlovačů pro stříkaný beton se používané významy pojmů 

„neleptavý“ a „bezalkalický“ často zneužívají. Příčinou toho je dvojitý význam slova 

„alkálie“.  

ALKALICKÉ – takto jsou označovány bázické tekutiny (pH 7-14). Pokud se 

například hydroxid vápenatý rozpustí ve vodě, vznikne vysoká koncentrace OH- iontů. 

Tento roztok má pH hodnotu asi 13 a je tak silně azoický (zásaditý) = alkalický, 

neobsahuje ale žádné alkalické kationty. 

ALKÁLIE – tímto pojmem jsou označovány roztoky, které obsahují alkalické 

kationty jako Na, K, Li. Ve vodě rozpuštěná kuchyňská sůl je typický příklad. Tento 

roztok obsahuje kationty alkálií, ale jeho pH hodnota je cca 7 a tudíž je neutrální. 

U bazicity a obsahu alkálií se tedy jedná o dvě nezávislé vlastnosti. V případě 

urychlovače pro stříkaný beton tedy pojem „bezalkalický“ znamená pouze to, že 

urychlovač neobsahuje žádné alkalické kationty nebo méně než 1%. 

Bezalkalický urychlovač snižuje riziko tzv. reakce alkalických kationtů 

v citlivých minerálech (rozpustný Si, SiO2), jež se mohou vyskytovat příležitostně 

v kamenivu. Takzvaná alkalicko-křemičitá reakce vede v důsledku expanze k rozpadu 

kameniva, což může způsobit následně zničení matrice stříkaného betonu. 

Většina urychlovačů je silně bazická (zásaditá; pH 12-14). Tyto lze označit jako 

leptavé, bazické a agresivní, nebo v některých případech jako korozivní. Pojmu 
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alkalický je třeba se vyhnout. Existují však také urychlovače, které jsou silnými 

kyselinami (pH 0-2). Tyto lze označit jako kyselé, agresivní nebo jako korozivní. 

Hodnota pH urychlovače je důležitá pro bezpečnost práce a pracovní 

podmínky. Silné kyseliny a zásady mohou být pro personál nebezpečné, neboť při 

potřísnění očí, pokožky nebo dýchacího ústrojí působí velmi agresivně. S ohledem na 

fyziologické účinky by měly být urychlovače rozděleny na skoro neutrální (pH 

v oblasti 5-9) a agresivní (pH 0-4 nebo 10-14). 

Za stoupající poptávkou po tzv. „bezalkalických“ urychlovačích stojí zpravidla 

jeden nebo více z níže uvedených požadavků: 

• Snížení rizika alkalicko-křemičité reakce cestou snížení obsahu alkálií, které 

existuje při použití standardních leptavých urychlovačů na bázi hlinitanů 

• Zlepšení bezpečnosti práce díky snížené agresivitě urychlovače, zabránění 

kožních popálenin, stejně tak jako poškození očí a dýchacích cest 

• Ochrana životního prostředí díky sníženému množství agresivních a jinak 

škodlivých složek, které se uvolňují ze spadu do spodní vody 

• Zmenšený pokles konečných pevností stříkaného betonu, který činí u běžně 

dostupných urychlovačů 15 až 50% 

Na různých trzích je úhel pohledu na výše uvedené hodně rozdílný. Pokud je 

stříkaný beton použit hlavně jako primární ostění (dočasná konstrukce) jsou body 2 a 

3 nejdůležitější. 

 
2.4.4. Plastifikační přísady 
 

Aby se dosáhlo jistých vlastností v čerstvém a pevném betonu, musí se 

používat při technologii nástřiku mokrou cestou přísady do betonu ovlivňující reologii. 

Tyto přísady ovlivňují vodní součinitel a zpracovatelnost čerstvého betonu. Díky 

vývoji přísad se dosáhlo prodloužení zpracovatelnosti betonu při zachování vodního 

součinitele. Což má vliv i na zlepšení kvality čerpání. 

Technologie nástřiku mokrou cestou je atraktivní, protože míchání a dávkování 

vody je pod kontrolou, např. v domíchávači a proto je prokazatelné. Hodnota vodního 

součinitele, jeden ze základních faktorů v technologii betonu, je určitelná. Často se 

však zapomíná na to, že vybavení klade vysoké nároky především na kvalitu čerpání. 
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Kromě toho má technologie nástřiku mokrou cestou zapotřebí větší množství 

urychlovačů tvrdnutí, což může vést u konečného produktu ke snížení pevnosti. 

Dnes se často používají superplastifikátory na bázi modifikovaných polymerů 

(akryly, karboxyláty) nebo kombinace těchto přísad s tradičními lignosulfonáty. Je 

možné použití i naftalenových a melaminových sulfonátů. Při použití čistých 

lignosulfonátů nelze dosáhnout vhodnou zpracovatelnost k mokrému stříkání tak, aby 

nedošlo k předávkování těchto přísad a tím ke zpomalení hydratace a tuhnutí. 

Vedlejším efektem je i nadměrná tvorba vzduchových pórů. Souhrnně lze říci, že 

melamin tvoří „mazací“ film na povrchu částic, zatímco naftalen elektricky nabíjí 

částice cementu, takže se vzájemně odrážejí a lignin snižuje pnutí povrchového 

napětí vody. Dobrá disperze ovlivňuje pozitivně nejen to, že se částice cementu 

mohou navzájem lépe obtékat, ale i to, že je kamenivo dobře obaleno cementem. 

Výsledkem je lepší beton s lepší zpracovatelností. 

Disperzní účinek tekutých přísad na jemné částice z nich dělá perfektní 

přídavné prostředky pro stříkaný beton. Přidáním tradičních tekutých přísad se 

ovlivnilo zlepšení zpracovatelnosti v závislosti na čase a teplotě. Kvalitu čerpání lze 

udržet konstantní jen na omezenou dobu (20-90 minut) a nadměrné dávkování 

přísad může způsobit úplnou ztrátu lepivosti a rozložení směsi. Běžné dávkování se 

pohybuje mezi 4-10 kg/m3 dle požadavků na kvalitu, hodnotu vodního součinitele a 

konzistenci podle druhu cementu a přísad. 

 Superplastifikátory na bázích modifikovaných polymerů jsou komplexními a 

flexibilními molekulami s funkčními bočními řetězci různé délky. Tyto řetězce jsou 

upraveny tak, aby každý superplastifikátor vykazoval různé vlastnosti a tím se dala 

upravovat konzistence a rychlost tuhnutí betonu. Při smíchání cementu se záměsovou 

vodou probíhá chemická reakce, tzv. hydratace. Voda se absorbuje na povrchu 

cementových částic a začíná vlastní reakce. Díky absorpci molekuly 

superplastifikátoru na povrchu cementových částic během míchání se zvýší negativní 

náboj povrchu tak, že se jednotlivá zrna cementu navzájem elektrostaticky odpuzují. 

Tím dochází k silné dispergaci částic, což vede i při sníženém obsahu vody 

k znatelnému prodloužení zpracovatelnosti. Molekula superplastifikátoru obsahuje 

dlouhé postranní řetězce, které způsobují stérické omezení a tak rovněž přispívají 
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k tomu, že se jednotlivá zrna cementu navzájem oddělují a tím se dispergační účinek 

dodatečně ještě zvyšuje.  
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3. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
 V několika posledních letech narostl poměrně výrazně v České republice počet 

staveb tunelů. Většina těchto staveb byla nebo je prováděna takzvanou novou 

rakouskou tunelářskou metodou (NRTM). U této metody se využívá k výstavbě 

technologie stříkaných betonů, zejména pak stříkání mokrou cestou, pro primární 

ostění. Tato technologie je ovlivněna zejména vstupními materiály a jejich druhy. 

Všechny běžně používané vstupní materiály procházejí určitým stádiem optimalizace, 

kde se výrobci snaží snížit výrobní náklady a pokud možno zlepšit kvalitu těchto 

materiálů. Nejvíce se u této technologie projevuje vliv cementu, přísad urychlujících 

tuhnutí cementu a hlavně pak jejich vzájemná reakce. U této technologie pak 

neexistuje přesný vztah popisující reakci mezi cementem a urychlující přísadou, právě 

proto, že existuje spousta druhů.  

  

Cílem řešení disertační práce je pokusit se lépe zmapovat a porovnat druhy a 

typy přísad do betonu, a to jak přísad urychlujících tuhnutí, tak přísad plastifikačních. 

Zároveň pak posoudit různé typy cementu a ověřit použitelnost směsných cementů. 

V průběhu práce bude dále sledován vliv plastifikačních přísad na množství záměsové 

vody a jejich vliv na udržení zpracovatelnosti betonu. Laboratorně se ověří reakce 

mezi vybranými druhy přísad urychlujících tuhnutí betonu a vybranými cementy. 

Počáteční zkoušky se provedou na cementových maltách, na kterých se snadno 

ověřuje vliv plastifikační přísady. Poté budou vybrané kombinace vyzkoušeny 

laboratorně na betonech a vzájemně se mezi sebou porovnají. Vyzkouší se zároveň 

vlivy vodních součinitelů na rychlost reakce mezi cementem a urychlující přísadou. A 

na závěr se provedou ověřovací zkoušky v praxi, kde se bude aplikovat vybraná 

receptura. Cílem práce je najít vhodné složení stříkaných betonů a zejména pak 

použitelnost různých přísad pro tyto betony. Snahou bude stanovení množství 

urychlující přísady nutné k dosažní náběhové pevností křivky betonu tak, jak ji 

popisuje tunelářská dokumentace a normy. Dále pak určení mezní hodnoty vodního 

součinitele pro používané technologie aplikace. 
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4. METODIKA PRÁCE 
 
Postup řešení disertační práce byl rozvržen do 4 etap, konkrétně:  

Etapa I – přípravná fáze – ověření kompatibility systému cement-přísada-

příměs-voda 

Etapa II– laboratorní ověření vlastností přísad na betonech 

Etapa III – zkoušky na stavbách – provozní ověření vyzkoušených řešení 

Etapa IV – analýza výsledků práce a komplexní zhodnocení jejich přínosů   

 

Etapa I. 

V této etapě proběhne výběr zkoumaných produktů a to zejména 

plastifikačních přísad, kameniva a cementu. Pro porovnání budou u plastifikačních 

přísad vybrány přísady na bázi polykarboxylátů a případně kombinací polykarboxylátů 

a lignosulfonanů. U cementů se zaměřím především na porovnání cementů CEM I 

42,5 R a srovnání směsných cementů. 

Laboratorní část této etapy se bude zabývat srovnáním vlastností, zejména 

pak reologie cementových malt.  U zkoumané receptury bude stanoven přesný vodní 

součinitel, který bude u všech malt stejný. U receptury se bude měnit dávka 

plastifikační přísady tak, aby byla dosažena požadovaná konzistence směsi. Na této 

maltě se bude měřit konzistence po zamíchání a konzistence v čase. Z těchto malt se 

zhotoví zkušební tělesa o rozměrech 40x40x160 mm, u kterých se bude stanovovat 

pevnost v tlaku a tahu za ohybu v požadovaném stáří.  

Návrh metodiky prací  pro naplnění cílů  etapy I je znázorněn v diagramu č. 1. 
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Diagram 1:  Postup řešení  etapy I 
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Etapa II. 

Tato etapa je rozdělena do dvou fází.  

− První fáze: (II.a) 

Na základě výsledků z první etapy, budou vybrány nejvhodnější varianty 

kombinace cementů a plastifikačních přísad. Budou navrženy receptury betonu, které 

se běžně používají pro stříkané betony mokrou cestou, a to tak, aby splňovaly 

požadavek na dodržení náběhové pevnostní křivky J2 a J3. Tyto receptury budou 

vyzkoušeny s vybranými variantami z předešlé fáze.  Bude provedeno porovnání 

konzistencí ihned po zamíchání a v čase, a to metodou sednutí kužele. Z těchto 

betonů budou vyrobena zkušební tělesa o rozměrech 150x150x150 mm, na kterých 

budou stanoveny pevnosti v tlaku.     

− Druhá  fáze: (II.b) 

U takto připravených receptur bude provedeno porovnání urychlujících přísad. 

Přísady budou dávkovány do čerstvého betonu a směs se promíchá v laboratorní 

míchačce tak, aby došlo k dobrému promísení. Dávka přísad bude určena dle 

doporučení výrobce, a to tak, aby splnila požadavky na náběhovou křivku J2 a J3. 

Takto vyrobená směs bude uložena do formy o rozměrech 500x500x200 mm a 

zhutněna pomocí spodní vibrace a přítlaku tak, aby se částečně nasimulovalo hutnění 

stříkáním. Pomocí penetrační jehly a metodou zarážení hřebu se určí náběhová křivka 

a porovnají se navržené varianty složení stříkaného betonu. 

Návrh metodiky prací  pro naplnění cílů  etapy II je znázorněn v diagramu č. 2 a č. 3. 
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Diagram 2:  Postup řešení  etapy IIa 
 
 
 
 
 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 51 -

 
 
Diagram 3:  Postup řešení  etapy IIb 
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Etapa III. 

V této etapě se zaměřím na praktické ověření receptur pro stříkané betony. Po 

vyhodnocení výsledků předchozí etapy se vybrané receptury aplikují přímo na stavbě 

pomocí stříkacího stroje. Bude změřena konzistence čerstvého betonu, následně 

vyrobena zkušební tělesa 500x500x200 mm z nulové směsi. Jedná se o nastříkání 

betonu do zkušebních bedniček bez urychlující přísady. Poté se přidá pomocí stroje 

dávka urychlující přísady pro receptury splňující požadavky pro J2 a následně pro J3. 

Opět se nastříkají zkušební bedničky. Na zkušebních tělesech budou provedeny 

zkoušky penetrační jehlou a metodou zarážení hřebu na určení náběhových pevností. 

Dále bude zkoušena na výřezech či vývrtech z těchto těles pevnost v tlaku betonu.  

 

 

 

4.1. Metodika zkoušek stříkaného betonu 
 

Následující kapitoly uvádějí postupy jednotlivých zkoušek, které budou 

provedeny na maltách a betonech v čerstvém i ztvrdlém stavu. Jednotlivé zkoušky 

vycházejí z doporučení tunelářské asociace a z praktických poznatků. 

 

4.1.1. Stanovení reologických vlastností čerstvých malt a 
betonů 

 
Z reologických vlastností bude stanovena konzistence, jak na čerstvých 

maltách, tak čerstvých betonech, která určuje plasticitu čerstvé směsi. A bude 

měřena taktéž konzistence v čase, na základě které se vyberou sledované varianty. 

Konzistence směsi je důležitým faktorem ovlivňujícím zpracovatelnost samotné malty 

nebo betonu v čerstvém stavu, navíc má schopnost ovlivnit výsledné fyzikálně- 

mechanické vlastnosti ztvrdlých malt či betonů, a to zejména jejich pevnostních 

charakteristik.  

 

 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 53 -

4.1.1.1. Konzistence čerstvé cementové malty 
 

Na cementových maltách byla stanovena konzistence pomocí zkoušky rozlití na 

setřásacím stolku.  

Stanovení konzistence čerstvé malty 

Postup této zkoušky vychází z normového předpisu ČSN EN 1015-3. Zkouška 

se provádí pomocí zkušebního zařízení setřásacího stolku s kovovým kuželem.  Před 

započetím zkoušky je nutné desku a vnitřní povrch, včetně vnitřního prostoru 

kovového kužele očistit vlhkou tkaninou, otřít do sucha a následně natřít tenkou 

vrstvou minerálního oleje. Kovový kužel se umístí do středu desky setřásacího stolku 

a plní se maltou ve dvou vrstvách, jež je nutno zhutnit 10 lehkými údery dusadla. 

Současně během plnění je nutné přitlačování kužele k podkladní desce. Přebytečná 

malta se setře a stejně tak se otře volná plocha desky. Asi po 15 s se kužel lehce 

zvedne kolmo vzhůru, malta se na desce stolku rozlije 15 nárazy s frekvencí zdvihu 1 

s. Vyhodnocením zkoušku je změření dvou na sebe kolmých průměrů a vypočítání 

aritmetického průměru těchto hodnot, přičemž výsledek se udává s přesností na 1 

mm. 

 

4.1.1.2. Konzistence čerstvého betonu 
 

Stanovení konzistence čerstvého betonu se bude odvíjet dle jeho typu. Práce 

se bude zabývat betony v tekuté konzistenci, které jsou nejlépe vhodné pro stříkané 

betony. 

Stanovení konzistence – zkouška sednutím 

Podstata zkoušky vyplývající z normy ČSN EN 12350-2 spočívá ve stanovení 

vzdálenosti poklesu betonu po zvednutí formy, v níž byl zhutněn. Forma ve tvaru 

komolého kužele a podkladní deska se navlhčí a položí na vodorovnou podkladní 

plochu. Následně dojde k plnění formy betonem ve třech vrstvách, přibližně ve 

třetinách výšky formy, přičemž je nutné pevné přichycení formy k podložce během 

plnění formy. Každá vrstva se zhutňuje 25 vpichy ocelovou tyčí. Vpichy jsou 

rovnoměrně rozloženy, kde při zhutňování spodní vrstvy je nutné spirálovité rozložení 

vpichů propichovací tyčí. Další dvě vrstvy se propichují kolmo po celé výšce vrstvy a 
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mírně do předcházející vrstvy. Po mírném přeplnění horní vrstvy se zarovná horní 

okraj a odstraní se spadlý beton na podložce. Forma se svislým souvislým pohybem 

oddělí od betonu během 5 až 10 s. Výsledkem zkoušky je rozdíl výšky sednutého 

kužele betonu měřeného v nejvyšším bodě oproti výšce formy kužele. Změřený rozdíl 

v mm se zaokrouhlí na 10 mm. Doba trvání zkoušky od plnění až po změření sednutí 

by neměla být delší než 150 s.  

 
 

S 1  10 - 40 mm 
S 2  50 - 90 mm 
S 3  100 - 150 mm 
S 4  160 - 210 mm 
S 5  ≥ 220 mm 

 
Obr. 6  - Měření sednutí kužele, klasifikace měření  
 
 
 
 
 
4.1.2. Stanovení fyzikálně-mechanických vlastností ztvrdlých 

malt a betonů 
 

Fyzikálně-mechanické vlastnosti budou shodné pro oba typy zkušebních 

vzorků, tj. cementových malt a betonů. Provedena bude destruktivní zkouška 

pevnost v tahu za ohybu a v tlaku zkušebních těles o rozměrech 40x40x160 mm pro 

malty a pevnost v prostém tlaku betonu na zkušebních krychlích o hraně 150 mm. A 

zároveň se budou stanovovat pevnosti v tlaku na zkušebních vývrtech stříkaného 

betonu. Vzhledem k zaměření této práce se budeme hodně věnovat zkoušení 

náběhových pevností u stříkaných betonů. Tyto zkoušky budou prováděny dle daných 

postupů. Zkoušky na ztvrdlých betonech budou prováděny po uplynutí doby zrání 

zkušebních těles, uložených po dobu zrání ve vodním či laboratorním prostředí.  

 

4.1.2.1. Stanovení pevnosti malt v tahu za ohybu a v tlaku 
 

Pevnost v tahu za ohybu se stanoví tříbodovým zatěžováním dle ČSN EN 1015-

11 na sadě tří zkušebních trámečků o rozměrech 40x40x160 mm kolmo na směr 

jejich hutnění až do jejich porušení. Zkušební stroj je opatřen dvěma podpěrnými 
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válci a třetím zatěžovacím, umístěným uprostřed mezi válcovými podpěrami.  

Jednotlivé hodnoty pevností se zapisují s přesností 0,05 N/mm2 a průměrná hodnota 

se vypočítá s přesností 0,1 N/mm2 . Pevnost v tahu za ohybu se vypočítá 

z následujícího vztahu: 

 

2d.b

l.F
5,1f =  [N/mm2]   

kde: 

F … zatěžovací síla [N] 

l … rozpětí podpěr [l=100 mm] 

b … šířka zkušebního tělesa [mm] 

d … výška  zkušebního tělesa [mm] 

 

Pevnost v tlaku se také stanoví dle ČSN EN 1015-11 na zlomcích trámečků po 

zkoušce pevnosti v tahu za ohybu. Do zkušebního lisu se umisťují kolmo na směr 

zhutnění a tak, aby zatížení působilo na celou šířku povrchu, který je ve styku 

s tlačnými destičkami. Pevnost se vypočítá z maximálního zatížení vydělené plochou 

zkušebních těles.  

 

A

F
f =   [N/mm2]    

kde:  

F … zatěžovací síla [N] 

A … zatěžovací plocha [1600 mm2] 

 

Zkouška se provede na sadě tří trámečků, tj. šesti zlomcích a výsledkem 

zkoušky je průměr z dosažených hodnot pevností s přesností 0,1 N/mm2. 

 

4.1.2.2. Stanovení pevnosti v tlaku betonu 
 

Podstatou zkoušky dle ČSN EN 12390-3 je plynulé zatěžování zkušebních těles 

až do porušení ve zkušebním lisu. Maximální zatížení při rozdrcení zkušebního tělesa, 

v našem případě krychle o hraně 150 mm, se zaznamená a vypočte se pevnost 

v tlaku zaokrouhlená na nejbližších 0,5 N/mm2 dle výpočtového vztahu: 
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c
c A

F
f =  [N/mm2] 

kde:  

F … maximální zatížení při porušení [N] 

Ac … průřezová plocha zkušebního tělesa [mm2] 

 
 
4.1.2.3. Stanovení objemové hmotnosti malt a  betonů 
 
 Objemová hmotnost pro oba druhy zkoušených vzorků, tj. malt a betonů byla 

zjišťována postupy dle ČSN EN 1015-10 pro ztvrdlé malty a ČSN EN 12390-7 

ztvrdlého betonu. Podstatou zkoušky je stanovení hmotnosti a objemu zkušebního 

tělesa a následný výpočet objemové hmotnosti dle výpočetního vztahu:  

 

  
V

m
D =   [kg/m3] 

      
kde:  

m … hmotnost zkušebního tělesa [kg] 

V … objem stanovený z rozměrů zkušebních těles  [m3] 

Výsledek objemové hmotnosti se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3.  
 

4.1.3. Stanovení vlastností stříkaného betonu 
 

Pro kontrolu kvality stříkaného betonu jsou nutné zkoušky výchozích složek, 

namíchaných směsí, zařízení i vlastního stříkaného betonu. Četnost kvalitativních 

zkoušek se řídí zpravidla dle  závažnosti aplikace stříkaného betonu, dle požadavků 

na jeho trvanlivost, dle denních výkonů i místních podmínek. Tyto faktory, včetně 

TKP a ZTKP pro konkrétní stavbu, by měly být specifikovány v realizační 

dokumentaci. Doporučuje se, aby třídy četnosti zkoušek byly rovněž v souladu s 

typem betonu dle jeho funkce (SB I až SB III). Kvalita stříkaného betonu a jeho 

složek se prokazuje průkazními a kontrolními zkouškami. Zkoušky musí provádět 

nezávislá akreditovaná laboratoř se zkušenostmi v oblasti stříkaného betonu. 
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4.1.3.1. Zkoušky složek stříkaného betonu 
 

Jednotlivé složky pro provádění stříkaného betonu (cement, kamenivo, přísady 

a příměsi) musí být kontrolovány a certifikovány výrobcem. Vlastnosti cementu a 

kameniva (odplavitelné částice, čára zrnitosti, vlhkost) je třeba pravidelně ověřovat 

pomocí kontrolních zkoušek během výroby betonové směsi. Ostatní složky je možné 

kontrolovat před a v průběhu stavby dle potřeby (vodu, plastifikátory, atd.). Zkoušky 

se provádí postupy kodifikovanými v českých technických normách konkrétně :  

− cement : pevnost v tlaku a tahu za ohybu dle ČSN EN 196-1, chemický rozbor 

cementu dle ČSN EN 196-2, stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti dle ČSN 

EN 196-3 

− kamenivo : sítový rozbor dle ČSN EN 933-1 

 

4.1.3.2. Zkoušky čerstvého stříkaného betonu 
 

V případě nástřiku suchou cestou kontroluje výrobce teplotu směsi, obsah 

cementu a podíl frakcí kameniva. V případě mokré směsi musí navíc výrobce 

zkontrolovat vodní součinitel, dávkování plastifikátoru a provést zkoušku rozlitím či 

sednutím. Pro míchané betonové směsi dovážené z certifikované betonárny jsou 

navíc prováděny zkoušky plynoucí z kontroly jakosti výrobce. 

 

4.1.3.3. Zkoušky rychlosti reakce cementu a urychlovače 
 

Pro laboratorní vyšetření rychlosti reakce cementu a urychlující přísady se 

postupuje dle ČSN EN 196-3; zkoušení  Vicatovým přístrojem. Tento způsob slouží 

pro zjištění začátku, průběhu a konce tuhnutí cementové kaše po přidání urychlující 

přísady. Doba se počítá od okamžiku přidání vody, respektive u mokrého způsobu 

nástřiku od okamžiku přidání urychlující přísady. Za začátek tuhnutí se označuje 

doba, po které jehla přístroje zůstane viset zabořena v kaši 3–5 mm nad deskou 

přístroje. Průběh tuhnutí je charakterizován hodnotami hloubky vpichu odečtenými v 

intervalech 30 (60) vteřin. Za konec tuhnutí se značí poslední vpich, kdy jehla ještě 

pronikla do cementové kaše maximálně 2 mm. Podstatné jsou zejména hodnoty 

průběhu a konce tuhnutí, které se zjišťují laboratorně v rámci průkazní zkoušky. 
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Pokud se zkouška reagence opakuje při kontrolních zkouškách, neměl by se od 

těchto hodnot odchýlit konec tuhnutí o více než 60 sekund. 

 

4.1.3.4. Zkušební tělesa pro zkoušky stříkaného betonu 
 

Zkušební tělesa referenčního stříkaného betonu slouží ke zkoušení vhodného 

cementu nebo kombinace cementu s urychlovačem z hlediska nárůstu pevnosti, 

mrazuvzdornosti, vodonepropustnosti, síranovzdornosti a vyluhovatelnosti. Pro 

zkoušení síranovzdornosti a vyluhovatelnosti se používá maximální přípustná dávka 

urychlovače (udáno výrobcem). Referenční stříkaný beton se nastříká do zkušební 

formy (hloubka 150 mm, rozměry 500 mm x 500 mm pro ruční nástřik, rozměry 1000 

mm x 1000 mm pro strojní nástřik) skloněné pod úhlem cca 60°. Formy s nástřikem 

se skladují ve vlhku až do odvrtání zkušebních těles (nejpozději 5 dnů po nastříkání). 

Zkušební tělesa pro zjištění mrazuvzdornosti se po odvrtání až do zkoušky skladují 

pod vodou. Zkušební tělesa pro zjištění odolnosti proti průsaku vody, modulu 

pružnosti a síranovzdornosti se skladují pod vodou až do 3 dnů před zkouškou, 

potom se až do zkoušky  nechají schnout na vzduchu. Zkušební tělesa pro zjištění 

pevnosti se skladují do desátého dne pod vodou a potom na vzduchu. 

 

4.1.3.5. Zkoušky porovnávacího (nulového) stříkaného betonu 
 

Porovnávací (nulový) beton složený z betonové směsi stejného složení, avšak 

bez urychlovače tuhnutí, se nastříká instalovaným zařízením pro stříkaný beton do 

zkušebních forem. Následně je odzkoušena pevnost betonu v tlaku po 28 dnech, 

postupem dle ČSN EN 12390-3. Zkouška slouží pro zjištění poměru poklesu pevnosti 

betonu způsobeného přidáním urychlovače v trysce. Při kontrolních zkouškách se 

následně musí dosáhnout pevnosti porovnávacího betonu, která odpovídá pevnostní 

třídě, zvýšené o pokles pevnosti vlivem urychlující přísady. Pokud při nástřiku 

nulového betonu s nealkalickým urychlovačem nelze dosáhnout vyhovujícího 

zhutnění, tak je třeba použít vhodný plastifikátor betonu. Stříkané betony z předem 

vyrobené vysušené směsi není možné srovnávat s nulovým betonem bez urychlující 

přísady. 

 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 59 -

4.1.3.6. Zkoušení pevnosti mladého stříkaného betonu penetrační 
jehlou  

 
Postup zkoušky je kodifikován v ČSN EN 14488-2. Při zkoušení nárůstu 

pevnosti mladého stříkaného betonu penetrační jehlou se měří síla, která je potřebná 

pro zatlačení jehly (průměr 3 mm a hrot s úhlem 60°) do stříkaného betonu na 

hloubku 15 mm. Pro měření se používá Proctorův penetrometr, který umožňuje 

stanovovat pevnost v tlaku od 0,2 do 1,0 MPa. Měření se provádí v časových 

intervalech 6, 15, 30 minut a 1, 2 a případně 3 hodiny po zastříkání. Výsledky se 

porovnají s průběhem čáry vymezující spodní hranici porovnávaného oboru 

(nejčastěji J2). 

 

4.1.3.7. Zkoušení pevnosti mladého stříkaného betonu metodou 
zarážení hřebu 

 
Postup zkoušky je kodifikován v ČSN EN 14488-2.  Pro zkoušení bylo 

používáno zkušební zařízení  Hilti–Tester 4, které  dovoluje měřit pevnost betonu v 

tlaku na libovolném místě bez předchozí přípravy. Parametrem pro výpočet pevnosti 

stříkaného betonu v tlaku je poměr vytahovací síly k hloubce nastřelení hřebu 

opatřeného hlavou se závitem. Jako zaháněcí zařízení se používá nastřelovací pistole 

HILTI DX 450 L. Vytahovací síla se zjistí pomocí vytahovacího zkušebního přístroje 

HILTI–Tester 4. Síla potřebná k vytažení se měří bezprostředně po nastřelení předem 

stanoveného počtu hřebů. Tento postup je velmi vhodný pro rychlá kontrolní měření. 

Cíleným rozdělením míst měření po ploše stříkaného betonu lze získat kritické 

hodnoty pevnosti stříkaného betonu z hlediska jeho stáří a technologie provádění. 

Zkoušky s pomocí nastřelovací pistole Hilti DX 450 L se zelenými nábojkami a 

měřicího přístroje Tester 4 se provádějí v případech, kdy je třeba vyhodnocovat 

nárůst pevnosti stříkaného betonu v rozsahu od 2 do 15 MPa. Metoda může být 

používána zejména pro mladé stříkané betony stáří od 2 do 24 hodin. Zkoušky 

průběhu nabývání pevnosti jsou zpravidla prováděny v čase 3, 6, 12 a 24 hodin po 

nástřiku. Při náběhu pevností dle oborů tuhnutí a tvrdnutí J1, v některých případech i 

J2, je možné provádět měření i později (až 48 hodin po nástřiku). 
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4.1.3.8. Zkoušky na jádrových vývrtech 
 

Pro ověření kvality stříkaného betonu se používají  jádrové vývrty , odebrané z 

nastříkaného betonu „in situ“ (případně ze zkušebních forem).  Zkušební tělesa je 

třeba odebírat na různých místech přezkušovaného úseku ostění (strop, boky, dno). 

Zkušební tělesa pro typové a kontrolní zkoušky se odebírají po dosažení  

předpokládané pevnosti v tlaku 10 MPa, nejpozději však do 5 dnů po nanesení 

stříkaného betonu. Vzorky se skladují částečně na vzduchu a částečně ve vodě v 

závislosti na zkoušené veličině (pevnost v tlaku, vodonepropustnost, mrazuvzdornost, 

modul pružnosti atd.). 

 

4.1.3.9. Kritéria na výběr metody pro stanovení pevnosti v tlaku 
stříkaného betonu 

 
Zkušební metoda/postup pro zjištění pevnosti v tlaku stříkaného betonu se volí 

na základě stáří betonu, ve kterém je zkoušen. Kriteria pro výběr zkušební metody 

jsou znázorněna na obrázku č. 7. 

 
Obr. 7 - Graf popisující výběr metody zkoušení. Závislost stáří na pevnosti.  
A - penetrační jehla, B - Hilti-tester, C - Jádrové vývrty 
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5. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Stále častější využití technologie stříkaných betonů nás nutí k zisku nových 

poznatků a možnosti využití zkušebních laboratoří a vývojových center. Oproti letům 

minulým, kdy se tato technologie v podstatě vyvíjela na stavbě a její růst byl ovlivněn 

praktickými zkušenostmi z jednotlivých realizací, je v současné době snaha přenést 

vývoj do laboratoří. Spousta vědeckých ústavů, ale i firem ze stavebního prostředí, se 

snaží získat nové poznatky v oblasti technologie stříkaného betonu už v laboratořích 

tak, aby v praxi mohly být uplatněny a došlo ke zkvalitnění technologie stříkaných 

betonů a zároveň to vedlo i k ekologickým a ekonomickým úsporám.   

V této práci jsem se zaměřil na výzkum vlivu přísad na kvalitu a vlastnosti 

stříkaných betonů a zároveň na možnost vývoje finální receptury v laboratorním 

prostředí. Zkušebnictví v oblasti čerstvých stříkaných betonů je prováděno hlavně „in 

situ“. Toto vyplývá z technologie stříkaného betonu, která neumožňuje dokonalou 

simulaci ve standardním laboratorním prostředí, proto se v této práci porovnávají 

laboratorní výsledky s výsledky z praxe.  

 
 
 

5.1. Základní parametry složek stříkaného betonu 
 

V této kapitole jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých surovin pro výrobu 

zkušebních směsí, které byly použity ve všech fázích této práce. U vstupních surovin 

byly provedeny základní fyzikálně-chemické rozbory, které vypovídají o jejich složení 

a struktuře. 

 
 
5.1.1. Cement 
 

Pro experimentální práce byly použity pouze portlandské  cementy, konkrétně 

CEM I 42,5 R Hranice, CEM I 42,5 R Radotín, CEM I 42,5 R Ladce  a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice; jejich základní parametry jsou uvedeny v následujících podkapitolách.  
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5.1.1.1. Cement  CEM I 42,5 R – Hranice 
 

Jedná se o portlandský cement používaný zejména na Severní Moravě, jeho 

fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v tabulkách č. 5 a 

6.  Tento cement byl použit k rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova. 

 
 
Tab. 5 – Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Hranice 

Provozovna Cement Hranice - Cementárna Hranice 

Cement CEM I 42,5 R  

  

Pevnost v tlaku  
2 dny (MPa) 32,70 

28 dní (MPa) 58,70 

Pevnost v ohybu 
2 dny (MPa) 6,49 

28 dní (MPa) 9,59 

Měrný povrch dle Blaina (cm2/g) 3848 

Obsah chloridů (%) 0,0643 

Obsah H2O pro normální konzistenci (%) 28,2 

Počátek doby tuhnutí (min) 155 

Konec doby tuhnutí (min) 218 

Ztráta žíháním (%) 2,96 

 

 

Tab. 6 – Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Hranice 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 Na2O ∑ 

(%) 

18,66 5,09 3,16 63,89 1,30 1,04 3,23 0,16 96,53 
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5.1.1.2. Cement  CEM I 42,5 R – Radotín 
 

Jedná se o portlandský cement používaný zejména v Čechách a v Praze, jeho 

fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v tabulkách č. 7 a 

8. Tento cement byl použit k řadě tunelových staveb v oblasti Prahy a okolí. 

 
 
Tab. 7 – Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Radotín 

Provozovna 
Českomoravský cement - Cementárna 

Radotín 

Cement CEM I 42,5 R  

  

Pevnost v tlaku  
2 dny (MPa) 28,30 

28 dní (MPa) 58,90 

Pevnost v ohybu 
2 dny (MPa) 5,30 

28 dní (MPa) 9,00 

Měrný povrch dle Blaina (cm2/g) 3323 

Obsah chloridů (%) 0,051 

Obsah H2O pro normální konzistenci (%) 28,5 

Počátek doby tuhnutí (min) 183 

Konec doby tuhnutí (min) 270 

Ztráta žíháním (%) 3,35 

 

 

Tab. 8 – Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Radotín 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 Na2O ∑ 

(%) 

20,00 4,00 3,00 66,00 2,00 0,80 3,02 0,11 98,93 
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5.1.1.3. Cement  CEM I 42,5 R – Ladce 
 

Jedná se o portlandský cement slovenské produkce používaný zejména 

v blízkosti slovenských hranic, jeho fyzikálně-mechanické vlastnosti a chemické 

složení jsou uvedeny v tabulkách č. 9 a 10. Tento cement byl zkoušen při 

rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova. 

 
 
Tab. 9 – Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Ladce 

Provozovna Považská cementáreň - Cementárna Ladce 

Cement CEM I 42,5 R  

  

Pevnost v tlaku  
2 dny (MPa) 31,50 

28 dní (MPa) 61,90 

Pevnost v ohybu 
2 dny (MPa)  6,3 

28 dní (MPa)  8,93 

Měrný povrch dle Blaina (cm2/g) 4020 

Obsah chloridů (%)  0,07 

Obsah H2O pro normální konzistenci (%)  27,99 

Počátek doby tuhnutí (min) 225 

Konec doby tuhnutí (min)  308 

Ztráta žíháním (%)  1,6 

 

 

Tab. 10 – Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Ladce 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 Na2O ∑ 

(%) 

      3,45   
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5.1.1.4. Cement  CEM I 42,5 R – Dětmarovice 
 

Jedná se o portlandský cement používaný na území Moravy, jeho fyzikálně-

mechanické vlastnosti a chemické složení jsou uvedeny v tabulkách č. 11 a 12. Tento 

cement byl použit k rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova. Pro výrobu je využíván 

slínek polské cementárny, který je následně zpracován v provozovně 

v Dětmarovicích.  

 
 
Tab. 11 – Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Provozovna CEMEX - Cementárna Dětmarovice 

Cement CEM I 42,5 R  

  

Pevnost v tlaku  
2 dny (MPa) 30,33 

28 dní (MPa) 53,80 

Pevnost v ohybu 
2 dny (MPa) 6,76 

28 dní (MPa) 9,23 

Měrný povrch dle Blaina (cm2/g) 4112 

Obsah chloridů (%) 0,072 

Obsah H2O pro normální konzistenci (%) 26,8 

Počátek doby tuhnutí (min) 153 

Konec doby tuhnutí (min) 197 

Ztráta žíháním (%) 1,81 

 

 

Tab. 12 – Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Dětmarovice 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O SO3 Na2O ∑ 

(%) 

      59,67   0,80 3,44 0,25 64,16 
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5.1.2. Kamenivo 
 

Pro experimentální práce byly použity tyto druhy kameniva : 

− drobné kamenivo frakce 0/4 mm z lokalit Dětmarovice, Dobříň a Náklo 

− hrubé kamenivo frakce 4/8mm z lokalit Dětmarovice, Náklo a Zálezlice 

 Jejich základní parametry jsou uvedeny v následujících podkapitolách.  

 

5.1.2.1. Drobné kamenivo frakce 0/4mm – lokalita Dětmarovice 
 

Jedná se o kamenivo těžené z vody v lokalitě Dětmarovice používané zejména 

na Severní Moravě, jeho sítový rozbor a křivka zrnitosti jsou uvedeny v tabulce č. 13 

a grafu č. 1. Tento písek byl použit k rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova.  

 

Tab. 13 – Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 0-4 mm Dětmarovice 

0-4 mm Dětmarovice 

Lokalita Dětmarovice 

Typ kameniva těžené 

Frakce (d/D) 0/4 

  

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Hodnota propadu (%) 

2D 8 100 

1,4D 5,6 100 

D 4 98,6 

D/2 2 92,9 

D/4 1 74,3 

0,5 0,5 43,7 

0,25 0,25 9 

0,125 0,125 2,1 

0,063 0,063 0,4 

  

Obsah jemných částic % hm. 0,6 
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Nasákavost kameniva % hm. 1,4 

Objemová hmotnost mg/m3 2580 

Sypná hmotnost mg/m3 1593 

Mezerovitost sypaná % hm. 38,3 

Mezerovitost 

setřesená % hm. 28,5 

 

Graf 1 – Křivka zrnitosti kameniva frakce 0-4 mm Dětmarovice 

 

 

5.1.2.2. Drobné kamenivo frakce 0/4mm – lokalita Dobříň 
 

Provozovna Dobříň patří k největším štěrkopískovnám v České republice. 

Nachází se u Roudnice nad Labem, cca 50 km severně od Prahy. Ložisko je tvořeno 

fluviálními štěrkopísky a písky risské akumulace s nepravidelně mocným pokryvem 

vátých písků v nadloží. Těžba štěrkopísků je prováděna plovoucími bagry z vody. 

Kamenivo je prané. Jeho sítový rozbor a křivka zrnitosti jsou uvedeny v tabulce č. 14 

a grafu č.2. Tento písek byl použit na tunelových stavbách v Praze.  
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Tab. 14 – Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 0-4 mm Dobříň 

0-4 mm Dobříň 

Lokalita Dobříň 

Typ kameniva Těžené 

Frakce (d/D) 0/4 

  

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Hodnota propadu (%) 

2D 8 100 

1,4D 5,6 100 

D 4 98,1 

D/2 2 82,5 

D/4 1 62,1 

0,5 0,5 28,6 

0,25 0,25 5,2 

0,125 0,125 1,7 

0,063 0,063 0,5 

  

Obsah jemných částic % hm. 0,5 

Nasákavost kameniva % hm. 1,2 

Objemová hmotnost mg/m3 2603 

Sypná hmotnost mg/m3 1543 

Mezerovitost sypaná % hm. 40,7 

Mezerovitost setřesená % hm. 29,8 
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Graf 2 – Křivka zrnitosti kameniva frakce 0-4 mm Dobříň 

 

5.1.2.3. Drobné kamenivo frakce 0/4mm – lokalita Náklo 
 

Jedná se o kamenivo těžené z vody v lokalitě Náklo u Olomouce, používané na 

Moravě, jeho sítový rozbor a křivka zrnitosti jsou uvedeny v tabulce č. 15 a grafu č.3. 

Tento písek byl použit k rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova.  

 

Tab. 15 – Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 0-4 mm Náklo 

0-4 mm Náklo 

Lokalita Náklo 

Typ kameniva Těžené 

Frakce (d/D) 0/4 

  

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Hodnota propadu (%) 

2D 8 100 

1,4D 5,6 98,9 

D 4 90,6 
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D/2 2 51,1 

D/4 1 27,7 

0,5 0,5 13,3 

0,25 0,25 4,4 

0,125 0,125 1,3 

0,063 0,063 0,5 

  

Obsah jemných částic % hm. 0,5 

Nasákavost kameniva % hm. 1 

Objemová hmotnost mg/m3 2553 

Sypná hmotnost mg/m3 1568 

Mezerovitost sypaná % hm. 38,6 

Mezerovitost 

setřesená % hm. 29,3 

 

 

Graf 3 – Křivka zrnitosti kameniva frakce 0-4 mm Náklo 
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5.1.2.4. Hrubé kamenivo těžené frakce 4/8mm – lokalita Dětmarovice 
 

Jedná se o kamenivo těžené z vody v lokalitě Dětmarovice, používané zejména 

na Severní Moravě, jeho sítový rozbor a křivka zrnitosti jsou uvedeny v tabulce č.16 a 

grafu č. 4. Tento písek byl použit k rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova.  

 
Tab. 16 – Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 4-8 mm Dětmarovice 

4-8 mm Dětmarovice 

Lokalita Dětmarovice 

Typ kameniva Těžené 

Frakce (d/D) 4/8 

  

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Hodnota propadu (%) 

2D 16 100 

1,4D 11,2 100 

D 8 92,3 

D/4 5,6 43,3 

d 4 8,1 

d/2 2 0,2 

0,063 0,063 0,1 

  

Obsah jemných částic % hm. 0,1 

Nasákavost kameniva % hm. 1,3 

Objemová hmotnost mg/m3 2528 

Sypná hmotnost mg/m3 1581 

Mezerovitost sypaná % hm. 45,4 

Mezerovitost setřesená % hm. 38,5 
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Graf 4 – Křivka zrnitosti kameniva frakce 4-8 mm Dětmarovice 

 

5.1.2.5. Hrubé kamenivo těžené frakce 4/8mm – lokalita Náklo 
 

Jedná se o kamenivo těžené z vody v lokalitě Náklo u Olomouce, používané na 

Moravě, jeho sítový rozbor a křivka zrnitosti jsou uvedeny v tabulce č.17 a grafu č. 5. 

Tento písek byl použit k rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova.  

 
Tab. 17 – Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 4-8 mm Náklo 

4-8 mm Náklo 

Lokalita Náklo 

Typ kameniva Těžené 

Frakce (d/D) 4/8 

  

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Hodnota propadu (%) 

2D 16 100 

1,4D 11,2 100 

D 8 90,4 

D/4 5,6 28 
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d 4 4,1 

d/2 2 0,2 

0,063 0,063 0,1 

  

Obsah jemných částic % hm. 0,1 

Nasákavost kameniva % hm. 1,4 

Objemová hmotnost mg/m3 2541 

Sypná hmotnost mg/m3 1356 

Mezerovitost sypaná % hm. 46,6 

Mezerovitost setřesená % hm. 39,2 

 

Graf 5 – Křivka zrnitosti kameniva frakce 4-8 mm Náklo 

 

5.1.2.6. Hrubé kamenivo těžené frakce 4/8mm – lokalita Zálezlice 
 

Provozovna je situována asi 30 km severně od Prahy. Dobývání suroviny je 

prováděno plovoucím bagrem z vody v úrovni jednoho těžebního řezu. Kamenivo je 

používané zejména Čechách, jeho sítový rozbor a křivka zrnitosti jsou uvedeny 

v tabulce č. 18 a grafu č. 6. Tento písek byl použit na tunelových stavbách v oblasti 

Prahy a Středních Čech.  
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Tab. 18 – Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 4-8 mm Zálezlice 

4-8 mm Zálezlice 

Lokalita Zálezlice 

Typ kameniva Těžené 

Frakce (d/D) 4/8 

  

Zrnitost kameniva 

Propad sítovými otvory (mm) Hodnota propadu (%) 

2D 16 100 

1,4D 11,2 100 

D 8 95,5 

D/4 5,6 43,3 

d 4 19,4 

d/2 2 0,9 

0,063 0,063 0,1 

  

Obsah jemných částic % hm. 0,1 

Nasákavost kameniva % hm. 1,3 

Objemová hmotnost mg/m3 2528 

Sypná hmotnost mg/m3 1581 

Mezerovitost sypaná % hm. 45,4 

Mezerovitost 

setřesená % hm. 38,5 
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Graf 6 – Křivka zrnitosti kameniva frakce 4-8 mm Zálezlice 

 

 

5.1.3. Plastifikační přísady  
 

Použití plastifikačních přísad je pro technologii mokrého nástřiku důležité, 

ovlivňují jak dobu zpracovatelnosti, tak hodnotu vodního součinitele. V této práci byly 

využity následující plastifikační přísady a k nim jsou dále uvedeny jejich vlastnosti. 

Jedná se o plastifikační přísady – Dynamon SX, Dynamon SX 14, Dynamon PCT 210 a 

CEMEXFlow CSP 533. 

 
5.1.3.1. Přísada Dynamon SX 
 

Řada Dynamon je založena na technologii DPP (Designed Performance 

Polymer), což je nový chemický proces, umožňující prostřednictvím kompletní 

konstrukce monomerů (exkluzivní „know-how“ MAPEI) modulovat atributy přísady v 

souladu se specifickými požadavky na vlastnosti betonu. Jedná se o superplastifikátor 

výrazně snižující množství záměsové vody, vytvořený na bázi modifikovaných 

polymerů. Umožňuje výrobu betonu s velmi dobrou zpracovatelností při zachování 

nízkého vodního součinitele. Využívá se zejména v oblasti výroby transportbetonů. 

Tato přísada byla použita pro stavbu tunelů na trati Benešov-Votice. Technické 

specifikace superplastifikátoru Dynamon SX jsou uvedeny v následující tabulce č. 19. 
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Tab. 19 – Technický popis plastifikační přísady Dynamon SX 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Jantarově žlutá 

Objemová hmotnost 1100 ± 20 kg/m3 

Hodnota pH 5,5 -6,5 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah sušiny 30% 

 

5.1.3.2. Přísada Dynamon SX 14 
 

Dynamon SX 14 je nová tekutá superplastifikační přísada pro betony o vysoké 

kvalitě (nepropustnost, trvanlivost, s vysokou mechanickou odolností) omezující 

značnou měrou ztráty při zpracování. Dynamon SX 14 je, mimo jiné, zcela odlišný od 

tradičních přísad fungujících na bázi naftalenu (SN) nebo melaminu (SM), které jsou 

kondenzovány prostřednictvím formaldehydu. Dynamon SX 14 je přísada do betonu 

na bázi nesířených akrylových polymerů, zcela bez příměsi formaldehydu. Jedná se o 

superplastifikátor výrazně snižující množství záměsové vody. Umožňuje výrobu 

betonu s velmi dobrou zpracovatelností při zachování nízké hodnoty vodního 

součinitele. Využívá se zejména v oblasti výroby transportbetonů. Tato přísada byla 

použita k rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova. Technické specifikace 

superplastifikátoru Dynamon SX 14 jsou uvedeny v následující tabulce č. 20. 

 

Tab. 20 - Technický popis plastifikační přísady Dynamon SX 14 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Jantarová 

Objemová hmotnost 1060 ± 20 kg/m3 

Hodnota pH 7 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah sušiny 21 ± 1% 
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5.1.3.3. Přísada Dynamon PCT 210 
 

 DYNAMON PCT 210 je plastifikátor na bázi lignosulfonanů kombinovaných s 

polykarboxyláty, používaný ke snížení záměsové vody a ke zlepšení zpracovatelnosti 

v čase. Umožňuje výrobu betonu s velmi dobrou zpracovatelností při zachování 

nízkého vodního součinitele. Využívá se zejména v oblasti výroby transportbetonů, 

pohledových betonů a betonů s požadavkem na nízký vodní součinitel. Technické 

specifikace superplastifikátoru Dynamon PCT 210 jsou uvedeny v následující tabulce 

č. 21. 

 

Tab. 21 - Technický popis plastifikační přísady Dynamon PCT 210 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Hnědá 

Objemová hmotnost 1150 ± 30 kg/m3 

Hodnota pH 4 – 6 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah sušiny 35 ± 2% 

 

5.1.3.4. Přísada CEMEX Flow CSP 533 
 

 Jedná se o plastifikátor na bázi lignosulfonanů kombinovaných s 

polykarboxyláty, používaný ke snížení záměsové vody a ke zlepšení zpracovatelnosti 

v čase. Umožňuje výrobu betonu s velmi dobrou zpracovatelností při zachování 

nízkého vodního součinitele. Využívá se zejména v oblasti výroby transportbetonů. 

Technické specifikace superplastifikátoru CEMEX Flow CSP 533 jsou uvedeny 

v následující tabulce č. 22. 

 
Tab. 22 - Technický popis plastifikační přísady CEMEX Flow CSP 533 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Tmavě hnědá 

Objemová hmotnost 1120 ± 30 kg/m3 
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Hodnota pH 4,5 ± 1,0 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah sušiny 31,1 ± 1% 

 

5.1.4. Přísady  urychlující tuhnutí betonu 
 

Použití urychlujících přísad je pro technologie mokrého nástřiku nezbytné, 

ovlivňují zásadní vlastnost stříkaných betonů a to rychlý náběh počátečních pevností. 

Více informací k těmto přísadám je uvedeno v kapitole 2.4.3. - přísady urychlující 

tuhnutí a tvrdnutí. V této práci byly využity následující urychlující přísady a k nim jsou 

dále uvedeny jejich vlastnosti. Jedná se o „urychlovače“ – Mapequick 101 FFG 101, 

Mapequick AFK 889, Mapequick 043 FFG a Mapequick AF 3000. 

 
5.1.4.1. Přísada Mapequick 101 FFG 
 

Mapequick 101 FFG je bezalkalický, anorganický, tekutý urychlovač na bázi 

solí. Výrobek se používá v aplikacích, u nichž je kladen důraz na velice rychlý nárůst 

počátečních pevností a celkovou kvalitu stříkaného betonu. Mapequick 101 FFG lze 

aplikovat pomocí systémů pro stříkání mokrých i suchých směsí. Vzhledem ke svému 

urychlovacímu účinku a nepřítomnosti alkálií je výrobek vhodný zejména pro přípravu 

vysoce kvalitního stříkaného betonu. Tato přísada působí tak, že hydratuje 

křemičitany přítomné v cementu, čímž výrazně zrychluje dobu tuhnutí. Díky výrobku 

navíc beton získává silnou mechanickou pevnost, a to již několik minut po aplikaci. 

Jelikož výrobek neobsahuje alkálie, snižuje se riziko jejich reakcí s kamenivem. Tento 

urychlovač navíc není náchylný k vyluhování, které se může vyskytnout v případě 

použití běžných urychlovačů, které jsou bohaté na alkálie. Tato přísada byla použita 

na rekonstrukci tunelu Mosty u Jablunkova a na několika stavbách v oblasti Prahy. 

Technické specifikace jsou uvedeny v tabulce č. 23. 

 
Tab. 23 - Technický popis přísady Mapequick 101 FFG 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Nažloutlá 
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Objemová hmotnost 1370 ± 30 kg/m3 

Hodnota pH ˃ 3 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah alkálií ≤ 1% 

Dávkování 3 - 8% 

Obsah sušiny 42 ± 2% 

 

5.1.4.2. Přísada Mapequick AFK 889 
 

Mapequick AFK 889 je tekutý urychlovač bez obsahu alkálií, který umožňuje 

výrobu stříkaného betonu s rychlou dobou tuhnutí a velmi rychlým vývojem pevnosti 

po pouze velmi krátké době zrání. Mapequick AFK 889 je stabilní suspenze, která se 

používá pro urychlení aplikace stříkáním betonu mokrou i suchou cestou a díky 

akceleračním vlastnostem a absenci alkálií je zvláště vhodný pro nástřik kvalitního 

betonu. Nepřítomnost alkálií umožňuje vývoj vysoké mechanické pevnosti betonu již 

několik minut po nastříkání betonové směsi  téměř bez ztráty pevnosti při konečném 

vyzrání ve srovnání s betonovou směsí bez přidání urychlovače. Navíc betonové 

směsi urychlené tímto výrobkem nejsou náchylné na vyluhování, ke kterému dochází 

při použití běžných alkalických urychlovačů. Z tohoto důvodu Mapequick AFK  889 

snižuje riziko ucpání odtoků vody. Tato přísada byla použita na rekonstrukci tunelu 

Mosty u Jablunkova. Technické specifikace jsou uvedeny v tabulce č. 24. 

 

Tab. 24 - Technický popis přísady Mapequick AFK 889 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Nahnědlá 

Objemová hmotnost 1420 ± 30 kg/m3 

Hodnota pH 2,0 ± 1,0 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah alkálií ≤ 1% 

Dávkování 3 - 8% 

Obsah sušiny 55 ± 2,5% 
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5.1.4.3. Přísada Mapequick 043 FFG 
 

Mapequick 043 FFG je bezalkalický, anorganický, tekutý urychlovač na bázi 

solí. Výrobek se používá v aplikacích, u nichž je kladen důraz na velice rychlý nárůst 

počátečních pevností a celkovou kvalitu stříkaného betonu. Mapequick 043 FFG lze 

aplikovat pomocí systémů pro stříkání mokrých i suchých směsí. Vzhledem ke svému 

urychlovacímu účinku a nepřítomnosti alkálií je výrobek vhodný zejména pro přípravu 

vysoce kvalitního stříkaného betonu s vysokou pevností v počátečním (0 - 60 minut), 

pokročilém (60 minut - 24 hodin) i konečném (> 24 hodin) stádiu zrání. Mapequick 

043 FFG působí tak, že hydratuje křemičitany přítomné v cementu, čímž výrazně 

zrychluje dobu tuhnutí. Díky výrobku navíc beton získává silnou mechanickou 

pevnost, a to již několik minut po aplikaci. Jelikož výrobek neobsahuje alkálie, snižuje 

se riziko jejich reakcí s kamenivem. Urychlovač Mapequick 043 FFG navíc není 

náchylný k vyluhování, které se může vyskytnout v případě použití běžných 

urychlovačů, jež jsou bohaté na alkálie. Tato přísada byla použita na tunelových 

stavbách na trati Benešov-Votice a na dalších stavbách v Čechách. Technické 

specifikace jsou uvedeny v tabulce č. 25. 

 
Tab. 25 - Technický popis přísady Mapequick 043 FFG 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Nažloutlá 

Objemová hmotnost 1400 ± 30 kg/m3 

Hodnota pH ˃ 3 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah alkálií ≤ 1% 

Dávkování 3 - 8% 

Obsah sušiny 44 ± 2% 

 

5.1.4.4. Přísada Mapequick AF 3000 
 

Mapequick AF 3000 je tekutý a velmi rychle tuhnoucí urychlovač pro stříkaný 

beton na bázi anorganických solí bez alkálií. Mapequick AF 3000 je určen pro metodu 
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suchého i mokrého torketu. Díky svému vysokému urychlovacího účinku a proto, že 

neobsahuje alkálie, je zvláště vhodný pro přípravu kvalitního nástřikového betonu. 

Nejenže má vliv na hydrataci křemičitanů, které jsou obsaženy v cementu, což 

způsobuje rychlé tuhnutí, ale také umožňuje zlepšení mechanických odporových 

vlastností materiálu jen několik málo minut po nanesení směsi téměř beze ztráty 

pevnosti ve srovnání s dlouhou dobou tuhnutí betonu bez přidání urychlovače. 

Protože neobsahuje alkálie, nedochází k žádným reakcím s přísadami a navíc beton, 

obsahující tento urychlovač, není náchylný k vyluhování, k čemuž dochází, pokud 

používáme běžné alkalické urychlovače. Z tohoto důvodu snižuje riziko ucpání odtoků 

vody. Mapequick AF 3000 je zvláště vhodný pro stříkaný beton v případě průsaku 

vody. Jakmile je beton urychlený, neztrácí schopnost vývoje pevnosti ani v 

přítomnosti vody. Technické specifikace jsou uvedeny v tabulce č. 26. 

 

Tab. 26 - Technický popis přísady Mapequick AF 3000 

Vlastnosti Hodnota 

Konzistence Tekutá 

Barva Nahnědlá 

Objemová hmotnost 1430 ± 30 kg/m3 

Hodnota pH 2,0 ± 1,0 

Obsah chloridů ≤ 0,1% 

Obsah alkálií ≤ 1% 

Dávkování 3 - 8% 

Obsah sušiny 60 ± 2,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 82 -

5.2. Cíle a složení směsí pro jednotlivé etapy řešení 
 
 
5.2.1. Etapa I – Vyhledávací výzkum  na maltách 
 

Předmětem této etapy bylo zkoušení čerstvých cementových malt a následné 

zkoušky na ztvrdlých maltách, ve kterých proměnnými byly druh cementu, přísady a 

drobná kameniva. 

V této etapě proběhly zkoušky plastifikačních přísad, písku a cementu. 

Porovnávaly se zde různé kombinace písků, cementů a plastifikačních přísad. Bodem 

zájmu bylo porovnání cementových směsí zejména z hlediska reologie.  Pro všechny 

směsi byl použit stejný vodní součinitel, měnila se dávka plastifikační přísady tak, aby 

byla dosažena požadovaná konzistence směsi. Konzistence byla měřena v časech 0, 

15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut po zamíchání. Následně byla zhotovena zkušební tělesa 

o rozměrech 40x40x160 mm, u kterých se stanovila pevnost v tlaku a tahu za ohybu 

v požadovaném stáří 1, 7 a 28 dnů.  

Cílem této etapy bylo vybrat nejvhodnější kombinace přísady, cementu a písku 

vzhledem ke konzistenci tak, aby se tyto vybrané kombinace daly vyzkoušet na 

betonech a eliminovaly se tak zbytečné pokusy. Nakonec se vybraly ke každému 

cementu dvě nejvhodnější přísady a jeden druh písku.  

 
 
5.2.1.1. Složení  maltových směsí 
 

Složení maltových směsí je uvedeno v tabulce č. 27 až  29; uvedená označení 

směsí  budou využívána při hodnocení dosažených výsledků. 
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Tab. 27 – Složení cementové malty s pískem Dětmarovice 
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(g) (g) (g) (g) (g) (g) (%) (%) (%) (%) 

H14-Dě 900 - - - 2700 500 0,85 - - - 

HX-Dě 900 - - - 2700 500 - 0,80 - - 

H210-Dě 900 - - - 2700 500 - - 1,00 - 

H533-Dě 900 - - - 2700 500 - - - 0,80 

D14-Dě - 900 - - 2700 500 0,85 - - - 

DX-Dě - 900 - - 2700 500 - 0,80 - - 

D210-Dě - 900 - - 2700 500 - - 1,00 - 

D533-Dě - 900 - - 2700 500 - - - 0,80 

R14-Dě - - 900 - 2700 500 0,90 - - - 

RX-Dě - - 900 - 2700 500 - 0,85 - - 

R210-Dě - - 900 - 2700 500 - - 1,10 - 

R533-Dě - - 900 - 2700 500 - - - 0,85 

L14-Dě - - - 900 2700 500 0,85 - - - 

LX-Dě - - - 900 2700 500 - 0,80 - - 

L210-Dě - - - 900 2700 500 - - 1,00 - 

L533-Dě - - - 900 2700 500 - - - 0,80 

Vysvětlivky 

H CEM I 42,5 R Hranice 14 Dynamon SX14 Dě 0-4mm Dětmarovice 

D CEM I 42,5 R Dětmarovice X Dynamon SX D 0-4 mm Dobříň 

R CEM I 42,5 R Radotín 210 Dynamon PCT 210 N 0-4 mm Náklo 

L CEM I 42,5 R Ladce 533 Cemex CSP533     
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Tab. 28 – Složení cementové malty s pískem Dobříň 
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(g) (g) (g) (g) (g) (g) (%) (%) (%) (%) 

H14-D 900 - - - 2700 500 0,85 - - - 

HX-D 900 - - - 2700 500 - 0,80 - - 

H210-D 900 - - - 2700 500 - - 1,00 - 

H533-D 900 - - - 2700 500 - - - 0,80 

D14-D - 900 - - 2700 500 0,85 - - - 

DX-D - 900 - - 2700 500 - 0,80 - - 

D210-D - 900 - - 2700 500 - - 1,00 - 

D533-D - 900 - - 2700 500 - - - 0,80 

R14-D - - 900 - 2700 500 0,90 - - - 

RX-D - - 900 - 2700 500 - 0,85 - - 

R210-D - - 900 - 2700 500 - - 1,10 - 

R533-D - - 900 - 2700 500 - - - 0,85 

L14-D - - - 900 2700 500 0,85 - - - 

LX-D - - - 900 2700 500 - 0,80 - - 

L210-D - - - 900 2700 500 - - 1,00 - 

L533-D - - - 900 2700 500 - - - 0,80 

Vysvětlivky 

H CEM I 42,5 R Hranice 14 Dynamon SX14 Dě 0-4mm Dětmarovice 

D CEM I 42,5 R Dětmarovice X Dynamon SX D 0-4 mm Dobříň 

R CEM I 42,5 R Radotín 210 Dynamon PCT 210 N 0-4 mm Náklo 

L CEM I 42,5 R Ladce 533 Cemex CSP533     
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Tab. 29 – Složení cementové malty s pískem Náklo 
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(g) (g) (g) (g) (g) (g) (%) (%) (%) (%) 

H14-N 900 - - - 2700 500 0,85 - - - 

HX-N 900 - - - 2700 500 - 0,80 - - 

H210-N 900 - - - 2700 500 - - 1,00 - 

H533-N 900 - - - 2700 500 - - - 0,80 

D14-N - 900 - - 2700 500 0,85 - - - 

DX-N - 900 - - 2700 500 - 0,80 - - 

D210-N - 900 - - 2700 500 - - 1,00 - 

D533-N - 900 - - 2700 500 - - - 0,80 

R14-N - - 900 - 2700 500 0,90 - - - 

RX-N - - 900 - 2700 500 - 0,85 - - 

R210-N - - 900 - 2700 500 - - 1,10 - 

R533-N - - 900 - 2700 500 - - - 0,85 

L14-N - - - 900 2700 500 0,85 - - - 

LX-N - - - 900 2700 500 - 0,80 - - 

L210-N - - - 900 2700 500 - - 1,00 - 

L533-N - - - 900 2700 500 - - - 0,80 

Vysvětlivky 

H CEM I 42,5 R Hranice 14 Dynamon SX14 Dě 0-4mm Dětmarovice 

D CEM I 42,5 R Dětmarovice X Dynamon SX D 0-4 mm Dobříň 

R CEM I 42,5 R Radotín 210 Dynamon PCT 210 N 0-4 mm Náklo 

L CEM I 42,5 R Ladce 533 Cemex CSP533     

 

 

5.2.1.2. Postup výroby směsi a zkušebních těles 
 

Vstupní suroviny byly vysušeny a naváženy na laboratorních vahách a bylo 

odměřeno dané množství vody. Směs písku a cementu byla zamíchána na suchu po 

dobu 30 sekund v míchačce na cementové malty. Poté byla do směsi přidána voda, 

ve které byl předem rozmíchán plastifikátor. Po přidání vody s přísadou se směs 
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míchala po dobu 90 sekund. Při přípravě cementových malt byla použita automatická 

laboratorní míchačka na malty. 

Po zamíchání byla provedena zkouška rozlití kužele a to v časech 0, 15, 30, 

45, 60, 75 a 90 minut po zamíchání. 

Dále se vyrobilo z každé směsi 6 normových trámečků o rozměrech 40x40x160 

mm a na těch byly zkoušeny pevnosti v tlaku a pevnosti v tahu po 1, 7 a 28 dnech. 

Tyto trámečky byly hutněny na vibračním stole ve dvou vrstvách a po dobu zrání 

uloženy ve vodní lázni. 

 
 
5.2.2. Etapa II – Zkoušky  směsí pro stříkané betony 

v laboratorních podmínkách  
 

Na základě výsledků z první etapy byly vybrány nejvhodnější kombinace 

cementů, přísad a písku. A to vždy k jednomu cementu jeden písek a dvě 

plastifikační přísady. Navrhly se receptury betonu, které se běžně používají pro 

stříkané betony mokrou cestou, a to tak, aby splňovaly požadavek na dodržení 

náběhové pevnostní křivky J2 a J3. Na vyrobených směsích bylo provedeno 

porovnání konzistencí v časech 0, 30, 45 a 60 minut po zamíchání a stanovila se 

pevnost v tlaku po 1, 7 a 28 dnech. Jedná se vlastně o zkoušky nulového betonu – 

viz. výsledky a zhodnocení uvedené v kap. 5.3.2.. 

Cílem této etapy bylo ověřit nejvhodnější kombinace plastifikační přísady a 

cementu tak, aby mohly být použity ve druhé fázi této etapy. Kombinace se zvolily 

tak, aby byl dosažen co nejnižší vodní součinitel při udržení stejné zpracovatelnosti, 

jak po zamíchání, tak v čase 60 minut. Tudíž se vhodným výběrem a zkoušením 

dosáhlo ideální kombinace plastifikační přísady, cementu a daného kameniva.  

Ve druhé fázi této etapy se pak ověřily na těchto betonech doporučené 

urychlující přísady. Zde bylo hlavním cílem eliminovat nevhodné kombinace a zjistit 

potřebnou dávku urychlující přísady pro danou recepturu tak, aby bylo dosaženo 

požadované náběhové křivky J2 či J3. 

Po vyhodnocení výsledků z předchozí fáze etapy II se pro každý cement 

vybrala vždy jedna receptura pro variantu J2 a jedna receptura pro variantu J3. U 

takto zvolených receptur bylo provedeno porovnání urychlujících přísad. Celkem bylo 

vyzkoušeno v druhé fázi etapy II 12 receptur, a to 8 pro třídu J2 a 4 pro třídu J3. 
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Složení směsí pro stříkané betony zkoumané v první fázi této etapy jsou  

uvedeny v tabulce č. 30 až  33; uvedená označení směsí  budou využívána při 

hodnocení dosažených výsledků. 

 

Tab. 30 – Složení betonů s  CEM I 42,5 R Dětmarovice pro první fázi  

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 C 25/30 X0 J3 

Číslo receptury 1 3 2 4 

Označení 
2D14-DěDě 

2D533-

DěDě 
3D14-DěDě 3D533-DěDě 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Dětmarovice 3100 430 430 500 500 

Písek 0-4mm Dětmarovice 2580 1000 1000 910 910 

Stěrkopísek 4-8mm Dětmarovice 2528 655 655 635 635 

Voda 1000 190 190 210 210 

Dynamon SX14 1060 5,0   5,9   

CemexFlow CSP533 1150   5,6   6,6 

  

Litrů směsi [l] 980 980 981 981 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2280 2281 2261 2262 

 

Tab. 31 – Složení betonů s  CEM I 42,5 R Hranice pro první fázi  

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 C 25/30 X0 J3 

Číslo receptury 5 7 6 8 

Označení 2H14-NN 2H210-NN 3H14-NN 3H210-NN 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Hranice 3100 430 430 500 500 

Písek 0-4mm Náklo 2553 1000 1000 910 910 

Stěrkopísek 4-8mm Náklo 2541 650 650 630 630 

Voda 1000 190 190 210 210 

Dynamon SX14 1060 5,0   5,9   

Dynamon PCT210 1150   5,6   6,6 

  

Litrů směsi [l] 981 981 981 981 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2275 2276 2256 2257 
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Tab. 32 – Složení betonů s  CEM I 42,5 R Ladce pro první fázi  

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 C 25/30 X0 J3 

Číslo receptury 9 11 10 12 

Označení 2L14-NN 2L533-NN 3L14-NN 3N533-NN 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Ladce 3100 430 430 500 500 

Písek 0-4mm Náklo 2553 1000 1000 910 910 

Stěrkopísek 4-8mm Náklo 2528 650 650 630 630 

Voda 1000 190 190 210 210 

Dynamon SX14 1060 5,0   5,5   

CemexFlow CSP533 1150   5,5   6,0 

  

Litrů směsi [l] 982 982 982 982 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2275 2276 2256 2256 

 

Tab. 33 – Složení betonů s  CEM I 42,5 R Radotín pro první fázi  

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 C 25/30 X0 J3 

Číslo receptury 13 15 14 16 

Označení 2RX-DZ 2R210-DZ 3RX-DZ 3R210-DZ 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Radotín 3100 430 430 500 500 

Písek 0-4mm Dobříň 2603 1000 1000 910 910 

Stěrkopísek 4-8mm Zálezlice 2528 665 665 640 640 

Voda 1000 190 190 210 210 

Dynamon SX 1100 5,5   6,2   

Dynamon PCT210 1150   6,0   7,0 

  

Litrů směsi [l] 981 981 980 980 

Objemová hmotnost [kg/m3] 2291 2291 2266 2267 
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Složení směsí pro stříkané betony zkoumané v druhé fázi této etapy jsou  

uvedeny v tabulce č. 34 až  35; uvedená označení směsí  budou využívána při 

hodnocení dosažených výsledků. 

 

Tab. 34 – Složení betonů s urychlovači na J2 pro druhou fázi  

RECEPTURY PRO J2 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 

Číslo receptury 17 18 19 20 21 22 23 24 

Označení U2D3000 U2D889 U2R101 U2R043 U2L101 U2L889 U2H889 U2H101 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Dětmarovice 3100 430 430             

CEM I 42,5 R Radotín 3100     430 430         

CEM I 42,5 R Ladce 3100         430 430     

CEM I 42,5 R Hranice 3100             430 430 

Písek 0-4mm Dětmarovice 2580 1000 1000             

Písek 0-4mm Dobříň 2603     1000 1000         

Písek 0-4mm Náklo 2553         1000 1000 1000 1000 

Štěrkopísek 4-8mm 

Dětmarovice 2528 655 655             

Štěrkopísek 4-8mm Zálezlice 2528     665 665         

Štěrkopísek 4-8mm Náklo 2541         650 650 650 650 

Voda 1000 190 190 190 190 190 190 190 190 

Dynamon SX14 1060 5,0 5,0     5,0 5,0 5,0 5,0 

Dynamon SX  1100     5,5 5,5         

Mapequick AF 3000 1430 30,1               

Mapequick AFK 889 1420   28,0       32,3 30,1   

Mapequick 101 FFG 1370     34,4   32,3     30,1 

Mapequick 043 FFG 1400       34,4         
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Tab. 35 – Složení betonů s urychlovači na J3 pro druhou fázi  

RECEPTURY PRO J3 

Druh betonu C 25/30 X0 J3 

Číslo receptury 25 26 27 28 

Označení U3D889 U3R101 U3L101 U3H101 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Dětmarovice 3100 500       

CEM I 42,5 R Radotín 3100   500     

CEM I 42,5 R Ladce 3100     500   

CEM I 42,5 R Hranice 3100       500 

Písek 0-4mm Dětmarovice 2580 930       

Písek 0-4mm Dobříň 2603   910     

Písek 0-4mm Náklo 2553     910 910 

Štěrkopísek 4-8mm Dětmarovice 2528 635       

Štěrkopísek 4-8mm Zálezlice 2528   640     

Štěrkopísek 4-8mm Náklo 2541     630 630 

Voda 1000 210 210 210 210 

Dynamon SX14 1060 5,9   5,9 5,5 

Dynamon SX  1100   6,2     

Mapequick AFK 889 1420 50,0       

Mapequick 101 FFG 1370   50,0 45,0 45,0 

 

 

5.2.2.1. Postup výroby směsi a zkušebních těles 
 

Nejprve je zde uveden postup výroby a zkoušky nulového betonu. Vstupní 

suroviny byly vysušeny a naváženy na laboratorních vahách a bylo odměřeno dané 

množství vody. V laboratorní míchačce byla nejprve promíchána směs suchých 

materiálů, a to kamenivo frakce 0/4mm a 4/8mm s cementem. Poté bylo do směsi 

přidáno 90% uvažované vody, následovala plastifikační přísada a poté byla dodána 

zbylá voda. Po přidání poslední složky se směs míchala 90 sekund. Po zamíchání byla 

provedena zkouška sednutí kužele a to v časech 0, 30, 45 a 60 minut po zamíchání. 

Z takto připravené směsi se vyrobilo 6 zkušebních těles o rozměrech 150x150x150 
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mm a na těch byly zkoušeny pevnosti v tlaku po 1, 7 a 28 dnech. Tato tělesa byla 

hutněna na vibračním stole ve dvou vrstvách a po dobu zrání uložena ve vodní lázni. 

Pro druhou fázi etapy II se postup lišil, a to následovně. Do čerstvého betonu, 

který byl namíchán stejně jako v první fázi, se přidaly urychlující přísady a směs se 

promíchala v laboratorní míchačce po dobu 1 minuty. Dávka urychlující přísady byla 

určena dle doporučení výrobce a to tak, aby beton splnil požadavky na náběhovou 

křivku J2 či J3. Takto vyrobená směs byla uložena do formy o rozměrech 

500x500x150 mm a zhutněna pomocí spodní vibrace a horního přítlaku tak, aby se 

vyrobený vzorek podobal vzorku, který se vyrobí na stavbě pomocí stříkacího 

zařízení. Na takto vyrobených zkušebních tělesech se pomocí metody stanovení 

pevnosti mladého stříkaného betonu pomocí penetrační jehly a Hilti testeru změřila a 

stanovila náběhová křivka. Ze zkušebních těles se udělaly vývrty o průměru 100mm 

ke stanovení pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech a po dobu zrání byly tyto vývrty 

uloženy ve vodní lázni. 

 

5.2.3. Etapa III – Ověření navržených stříkaných betonů při 
aplikacích na stavbách  

 
Předmětem této etapy bylo zkoušení mladých stříkaných betonů v praxi na 

stavbách a ověření výsledků předchozích etap.  

Cílem této etapy bylo vyzkoušet vliv různých přísad na kvalitu stříkaného 

betonu v praxi. Zejména pak na různých stavbách ověřit laboratorní výsledky a zjistit, 

zda tyto výsledky kopírují naše poznatky z laboratoře a zda je tedy možné pomocí 

několika laboratorních zkoušek dospět ke stanovení receptury stříkaného betonu 

použitelné v praxi. Našim cílem bylo ověřit, zda při správném výběru přísad dojde ke 

zlepšení vlastností stříkaného betonu a tudíž bude tento výběr mít vliv na příznivější 

ekonomickou stránku. Pokud by se dařilo navrhnout správně recepturu stříkaného 

betonu laboratorně a tím dospět ke zlepšení raných pevností mladého stříkaného 

betonu, bylo by možné snížit dávku cementu či využití různých příměsí vzniklých jako 

průmyslový odpad a dospět tak i k ekologické stránce věci. 

Na základě výsledků z druhé etapy byly vybrány nejvhodnější kombinace 

cementů a přísad. A to vždy k jednomu cementu jedna plastifikační přísada a 
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urychlující přísady. Použily se receptury betonu z etapy II, které byly navrženy tak, 

aby vyhovovaly požadavkům pro stříkané betony mokrou cestou, a to tak, aby 

splňovaly požadavek na dodržení náběhové pevnostní křivky J2 a J3. Tyto receptury 

se pak vyzkoušely na různých tunelových stavbách v České republice, kde vždy ve 

spolupráci s aplikační firmou a vybranou betonárnou proběhly zkoušky na stavbě. 

Beton vyrobený na betonárně byl dopraven na stavbu pomocí autodomíchávačů a na 

stavbě byl pomocí stříkacích zařízení nanesen na místo určení. Při těchto zkouškách 

se vždy vyrobila zkušební tělesa, na nichž se vyzkoušely požadované vlastnosti. 

Celkem bylo v této etapě vyzkoušeno 14 receptur betonu a několik variant urychlující 

přísady v různých dávkách.  

Složení směsí pro stříkané betony aplikované na stavbách  jsou  uvedeny 

v tabulce č. 36 až  39; dále jsou uvedena označení a  stavba, kde byly použity. 

 

Tab. 36 – Složení betonů zkoušených v praxi J2 – 1 

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 

Číslo receptury 1 2 3 4 

Označení RADMet RADPra RAD513 RADBla 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Radotín 3100 430 430 420 430 

Písek 0-4mm Dobříň 2603 900 1044   900 

Písek 0-4mm Zlosyň 2567     956   

Štěrkopísek 4-8mm Zálezlice 2528 710 532   710 

Štěrkopísek 4-8mm Zlosyň 2560     595   

Voda 1000 190 185 165 185 

Dynamon SX14 1060 5,6 5,0 5,0 5,6 

  [%] [%] [%] [%] 

Mapequick AFK 889 1420 6,5; 7,5; 8,5       

Mapequick 101 FFG 1370   7,0; 8,5 6,5; 8,0 7,0; 8,0 

Stavba Metro V.A. Prackovice 513 Blanka 
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Tab. 37 – Složení betonů zkoušených v praxi J2 – 2 

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 

Číslo receptury 5 6 7 8 

Označení DĚT3000 DĚT889 HRAJab LADJab 

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Dětmarovice 3100 430 430     

CEM I 42,5 R Hranice 3100     425   

CEM I 42,5 R Ladce 3100       425 

Písek 0-4mm Dětmarovice 2580 1015 1015     

Písek 0-4mm Náklo 2553     965 965 

Štěrkopísek 4-8mm Dětmarovice 2528 585 585     

Štěrkopísek 4-8mm Náklo 2541     635 635 

Voda 1000 165 165 170 170 

Dynamon SX14 1060 5,0 5,0 5,0 5,0 

  [%] [%] [%] [%] 

Mapequick AFK 889 1420   6,5     

Mapequick AF 3000 1430 6,0; 8,0       

Mapequick 101 FFG 1370     6,0; 7,5 7,5 

Stavba 
Mosty u 

Jablunkova 

Mosty u 

Jablunkova 

Mosty u 

Jablunkova 

Mosty u 

Jablunkova 
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Tab. 38 – Složení betonů zkoušených v praxi J2 – 3 

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J2 

Číslo receptury 9 10 11   

Označení CEM2043 CEM2Met CEM2889   

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM II/B-M(S-LL) 42,5 N Radotín 3100 430 430 430   

Písek 0-4mm Planá 2561 995   995   

Písek 0-4mm Dobříň 2603   1040     

Štěrkopísek 4-8mm Slapy 2545 605   605   

Štěrkopísek 4-8mm Zálezlice 2528   650     

Voda 1000 175 180 175   

Dynamon SX 1100 4,2 4,5 4,2   

  [%] [%] [%] [%] 

Mapequick 043 FFG 1400 6,5; 8,0       

Mapequick AFK 889 1430   5,0; 6,0 6,0; 8,0   

Stavba 
Benešov - 

Votice 
Metro V.A. 

Benešov - 

Votice 
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Tab. 39 – Složení betonů zkoušených v praxi J3 

RECEPTURY 

Druh betonu C 25/30 X0 J3 

Číslo receptury 12 13 14   

Označení 3HRAJab 3RADMet 3RADBla   

Složka 
Obj. hmotnost 

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

CEM I 42,5 R Radotín 3100   500 500   

CEM I 42,5 R Hranice 3100 500       

Písek 0-4mm Náklo 2553 900       

Písek 0-4mm Dobříň 2567   900 745   

Štěrkopísek 4-8mm Náklo 2528 635      

Štěrkopísek 4-8mm Zálezlice 2560   630 705    

Voda 1000 175 190 200   

Dynamon SX 14 1060 5,9 5,9 6,5   

  [%] [%] [%]  

Mapequick 101 FFG 1370 8,0; 9,0   9,5; 11,0   

Mapequick AFK 889 1430   8,0; 9,0; 10,0    

Stavba Mosty u Jablunkova Metro V.A. Blanka   

 

5.2.3.1. Postup výroby směsi a zkušebních těles 
 

V této etapě byl samotný postup trochu specifický a lišil se v některých 

detailech u různých staveb. Jednalo se vždy o mokrý způsob stříkání. 

Beton byl vždy vyroben na betonárně, kde se také změřila konzistence a 

objemová hmotnost. Z takto připravené směsi se vyrobilo 6 zkušebních těles o 

rozměrech 150x150x150 mm a na těch byly zkoušeny pevnosti v tlaku po 7 a 28 

dnech. Tato tělesa byla hutněna na vibračním stole ve dvou vrstvách, po dobu zrání 

byla uložena ve vodní lázni a byla určena ke stanovení pevnosti v tlaku nulového 

betonu. 

Poté se takto vyrobený beton dopravil na stavbu pomocí autodomíchávače. Na 

stavbě byl beton pomocí různých stříkacích zařízení nanášen na stěnu a vizuálně se 
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kontrolovala jeho kvalita, v momentě ustálení stříkacího zařízení se nastříkaly dvě 

bedýnky o rozměrech 500x500x150mm a na těchto tělesech se provedly zkoušky 

mladého stříkaného betonu. Měřila se jeho teplota a provedlo se měření nárůstu 

pevností pomocí penetrační jehly. V momentě, kdy to pevnost betonu dovolila, se 

změnila metoda stanovení pevnosti mladého stříkaného betonu z metody měření 

penetrační jehlou na metodu měření pomocí Hilti Testeru.  

Zkušební tělesa byla dopravena do zkušební laboratoře, kde se z nich udělaly 

vývrty o průměru 100mm ke stanovení pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech a po dobu 

zrání byly tyto vývrty uloženy ve vodní lázni. 

 
 

5.3. Výsledky a vyhodnocení experimentálních zkoušek 
 

V této části práce jsou uvedeny výsledky ze všech etap řešení, jejich 

vyhodnocení a z toho vyplývající poznatky pro realizaci prací v  následující etapě. 

Tato část je tedy rozdělena do několika podkapitol zabývajících se jednotlivými 

etapami.  

 
5.3.1. Etapa I – Vyhledávací výzkum  na maltách 
 

V této etapě byl prováděn vyhledávací výzkum na cementových maltách s 

různými kombinacemi cementů, drobného kameniva a plastifikačních přísad. 

Na maltách byly sledovány tyto parametry (zkušební tělesa trámečky 

40x40x160mm):  

• čerstvá malta ( konzistence v čase) 

• ztvrdlá malta (pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku, objemová hmotnost) 

 
5.3.1.1. Cementové malty s drobným kamenivem frakce 0/4 mm 

Dětmarovice 
 

Zde jsou uvedeny výsledky zkoušek konzistence cementové malty a její 

pevnosti v daném stáří 1, 7 a28 dnů. Podkapitola je rozdělena na 4 části, v každé 

z nich se vyhodnocuje jeden druh cementu v kombinaci s daným druhem drobného 

kameniva a s různými plastifikačními přísadami. 
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5.3.1.1.1. Kombinace 0-4 mm Dětmarovice a cement CEM I 42,5 R 
Hranice 

 
V tabulkách č. 40 a 41 jsou uvedeny výsledky zkoušek konzistence cementové 

malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a pevnosti 

v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 27, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí.  

 

Tab. 40 – Výsledky zkoušek konzistence 0-4 mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

H14-Dě 249,5 252,0 241,0 234,5 219,0 208,5 200,5 

HX-Dě 249,5 252,0 238,5 231,0 215,5 204,5 194,5 

H210-Dě 250,5 245,5 230,0 221,0 200,0 185,5 174,5 

H533-Dě 251,5 250,5 235,0 229,0 210,0 193,5 188,0 

 

Tab. 41 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

H14-Dě 11,8 44,8 52,7 2,8 7,4 8,8 2193 2209 2217 

HX-Dě 12,2 46,2 52,2 2,7 7,6 9,0 2182 2213 2213 

H210-Dě 9,9 43,2 51,8 2,2 6,7 9,1 2178 2199 2211 

H533-Dě 10,9 45,3 52,6 2,3 7,0 8,9 2188 2207 2213 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 7; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 8 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 9. 
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Graf 7 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Hranice 

Graf 8 – Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Hranice 
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 Graf 9 – Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Hranice 

5.3.1.1.2. Kombinace 0-4 mm Dětmarovice a cement CEM I 42,5 R 
Dětmarovice 

 
V tabulkách č. 42 a 43 jsou uvedeny výsledky zkoušek konzistence cementové 

malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a pevnosti 

v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 27, kde jsou také 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

 
Tab. 42 – Výsledky zkoušek konzistence 0-4 mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

D14-Dě 255,5 247,5 245,5 241,5 231,0 220,0 213,5 

DX-Dě 253,5 248,0 247,0 240,5 227,5 214,5 208,5 

D210-Dě 248,5 242,0 240,5 231,5 214,5 197,5 181,0 

D533-Dě 254,0 251,5 248,5 246,5 237,5 217,5 204,5 
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Tab. 43 – Výsledky zkoušek pevností 0-4 mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

D14-Dě 12,6 46,8 51,6 2,9 7,8 9,0 2193 2217 2221 

DX-Dě 11,7 46,6 51,5 3,0 7,6 8,9 2197 2213 2225 

D210-Dě 9,5 46,0 52,4 2,2 7,3 9,0 2180 2201 2215 

D533-Dě 11,3 47,1 51,8 2,6 7,9 9,0 2188 2205 2219 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 10; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 11 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 12. 

Graf 10 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
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Graf 11 – Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 

Graf 12 – Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice  
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5.3.1.1.3. Kombinace 0-4 mm Dětmarovice a cement CEM I 42,5 R 
Radotín 

 
V  tabulkách č. 44 a 45 jsou uvedeny výsledky konzistencí cementové malty 

měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a pevnosti v tlaku a 

v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 27, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

 

Tab. 44 – Výsledky zkoušek konzistence 0-4 mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

R14-Dě 247,5 240,5 232,5 223,0 211,5 197,5 179,5 

RX-Dě 250,5 242,5 235,0 224,5 214,5 200,5 181,5 

R210-Dě 251,0 245,0 238,5 227,5 210,0 187,0 165,5 

R533-Dě 247,5 239,0 230,0 218,5 200,5 174,5 160,5 

 

Tab. 45 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

R14-Dě 10,7 44,2 54,3 2,3 6,7 8,8 2195 2217 2223 

RX-Dě 12,1 46,3 55,1 2,6 7,1 9,0 2193 2209 2219 

R210-Dě 8,8 42,9 54,4 1,9 6,4 9,0 2180 2199 2211 

R533-Dě 8,7 43,1 53,8 1,9 6,3 8,7 2195 2219 2213 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 13; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 14 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 15. 
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Graf 13 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Radotín 

 Graf 14 – Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Radotín 
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Graf 15 – Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Radotín 

5.3.1.1.4. Kombinace 0-4 mm Dětmarovice a cement CEM I 42,5 R Ladce 
 

V  tabulkách č. 46 a 47 jsou uvedeny výsledky konzistencí cementové malty 

měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a pevnosti v tlaku a 

v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 27, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

 
Tab. 46 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

L14-Dě 250,5 252,5 250,5 241,0 230,5 217,5 209,5 

LX-Dě 252,5 253,5 251,0 238,5 225,5 213,0 205,5 

L210-Dě 245,0 248,5 247,5 231,0 213,0 190,0 174,5 

L533-Dě 248,0 250,0 248,0 238,5 229,0 213,0 197,0 
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Tab. 47 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

L14-Dě 13,3 46,5 53,8 3,0 7,4 8,9 2197 2205 2215 

LX-Dě 13,8 46,5 54,0 3,0 7,4 9,2 2197 2213 2207 

L210-Dě 10,8 45,0 53,4 2,6 7,0 8,8 2178 2203 2205 

L533-Dě 10,5 44,8 53,3 2,5 6,7 8,7 2186 2205 2217 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 16; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 17 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 18. 

Graf 16 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R Ladce 
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Graf 17 – Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Ladce 

Graf 18 – Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4 mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Ladce 
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5.3.1.1.5. Zhodnocení a diskuse k výsledkům zkoušek 
 

Pro výběr variant složení stříkaných betonů pro následnou etapu prací byly 

z hodnoty sledovaných parametrů pro směsi, ve kterých byl konstantní druh 

kameniva (drobné kamenivo frakce 0/4mm Dětmarovice) a proměnné druh cementu 

(CEM I 42,5 R z cementáren Hranice, Dětmarovice, Radotín a Ladce) a druh 

plastifikační přísady (Dynamon SX 14, Dynamon SX, Dynamon PCT 210 a CEMEX 

Flow CSP 533) bylo zpracováno jejich grafické porovnání, které je znázorněno v grafu 

č. 19 (konzistence), grafu č. 20 (pevnost v tlaku) a grafu č. 21 (pevnost v tahu za 

ohybu). 

Graf 19 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dětmarovice  
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Graf 20 – Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4 mm Dětmarovice 

Graf 21 – Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4 mm Dětmarovice 
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Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů  cementových malt s 

použitím drobného kameniva frakce 0/4 mm z lokality Dětmarovice a různých druhů 

cementu a plastifikačních přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvé malty hned po zamíchání se pohybovala v rozmezí  

245 - 255 mm - což činí 4,2% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence 

v hodnoceném souboru); konzistence čerstvé malty po 45 minutách  se 

pohybovala v rozmezí 218 - 246 mm - což činí 12,8% (vztaženo 

k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném souboru);  konzistence 

čerstvé malty po 90 minutách  se pohybovala v rozmezí 160 - 213 mm - 

což činí 33% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru). 

− Nejméně se vliv doby zpracování čerstvé malty  od jejího zamíchání na 

konzistenci projevil u malty s přísadou Dynamon SX 14 a cementem 

Dětmarovice (D14-Dě), nejvíce se tento vliv projevil u malty s přísadou 

CEMEX Flow 533 a cementem Radotín (R533-Dě). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných malt se pohybovala v rozmezí 51,5 – 55,1 

MPa, což činí 7% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně menší než v případě 

konzistence čerstvé malty.  

− Pevnost v tahu za ohybu  zkoumaných malt se pohybovala v rozmezí 8,7 

– 9,2 MPa, což činí 5,7% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně menší než v případě 

konzistence čerstvé malty. 

− Na základě výše uvedeného zhodnocení pro další práce byly vybrány pro 

písek 0/4 mm Dětmarovice následující směsi – D14-Dě a D533-Dě, 

s použitím cementu CEM I 42,5 R Dětmarovice + přísada Dynamon SX 

14 a CemexFlow CSP 533. 
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5.3.1.2. Cementové malty s 0-4 mm Dobříň 
 

Zde jsou uvedeny výsledky zkoušek konzistence cementové malty a její 

pevnosti v daných stářích 1, 7 a 28 dnů. 

Kapitola je rozdělena na 4 části, v každé z nich se vyhodnocuje jeden druh 

cementu v kombinaci s daným druhem písku a s různými plastifikačními přísadami. 

 

5.3.1.2.1. Kombinace 0-4 mm Dobříň a cement CEM I 42,5 R Hranice 
 

V následujících tabulkách č. 48 a 49 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 28, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí.  

 
Tab. 48 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

H14-D 249,5 251,5 240,0 234,5 218,0 209,0 202,5 

HX-D 249,5 251,5 240,0 233,5 215,5 207,0 200,5 

H210-D 250,0 244,5 232,5 222,0 202,5 186,5 175,5 

H533-D 251,5 249,5 235,0 230,0 211,5 197,0 189,5 

 

Tab. 49 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

H14-D 11,8 45,1 53,0 2,8 7,4 8,8 2201 2221 2232 

HX-D 12,4 46,4 52,5 2,8 7,7 9,0 2189 2223 2230 

H210-D 10,0 43,4 52,3 2,1 6,7 9,0 2186 2213 2225 

H533-D 11,0 45,7 52,9 2,4 7,1 8,8 2197 2219 2221 
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Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 22; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 23 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 24. 

Graf 22 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R Hranice 

Graf 23 – Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Hranice 
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Graf 24 – Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Hranice 

5.3.1.2.2. Kombinace 0-4 mm Dobříň a cement CEM I 42,5 R Dětmarovice 
 

V následujících tabulkách č. 50 a 51 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 28, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

 
Tab. 50 – Výsledky zkoušek konzistence 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

D14-D 255,5 248,0 245,5 242,5 231,5 220,0 215,5 

DX-D 253,0 247,0 246,5 240,0 226,5 213,0 210,5 

D210-D 249,0 240,0 237,5 232,0 214,5 196,0 180,5 

D533-D 253,5 250,5 245,0 243,0 236,5 216,0 205,5 
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Tab. 51 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

D14-D 12,8 46,9 51,9 2,8 7,8 9,1 2203 2227 2227 

DX-D 12,0 46,7 51,8 2,9 7,6 9,0 2205 2219 2234 

D210-D 9,7 46,1 52,4 2,3 7,4 9,0 2193 2213 2223 

D533-D 11,6 47,2 52,2 2,5 7,6 9,0 2207 2217 2227 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 25; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 26 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 27. 

Graf 25 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
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Graf 26 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 

Graf 27 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice  
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5.3.1.2.3. Kombinace 0-4 mm Dobříň a cement CEM I 42,5 R Radotín 
 

V následujících tabulkách č. 52 a 53 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 28, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

Tab. 52 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

R14-D 245,5 241,0 232,5 225,5 210,5 197,5 181,5 

RX-D 251,0 244,0 236,5 225,5 213,5 201,5 183,5 

R210-D 248,5 243,0 236,5 229,0 213,5 189,5 171,0 

R533-D 250,5 240,5 231,5 219,5 204,5 186,5 162,5 

 

Tab. 53 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

R14-D 10,8 34,5 54,5 2,5 6,9 8,9 2205 2227 2225 

RX-D 12,2 46,3 55,3 2,5 7,0 9,0 2201 2225 2229 

R210-D 9,0 43,2 54,9 2,0 6,5 9,0 2197 2211 2217 

R533-D 8,9 43,1 54,3 1,9 6,3 8,8 2207 2227 2227 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 28; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 29 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 30. 
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Graf 28 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R Radotín 

Graf 29 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Radotín 
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Graf 30 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Radotín 

 

5.3.1.2.4. Kombinace 0-4 mm Dobříň a cement CEM I 42,5 R Ladce 
 

V následujících tabulkách č. 54 a 55 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 28, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

Tab. 54 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

L14-D 251,5 251,5 250,5 243,0 232,0 215,5 207,5 

LX-D 249,5 250,5 248,5 237,5 224,0 212,5 207,0 

L210-D 247,5 247,0 245,5 228,5 215,5 192,5 176,5 

L533-D 250,0 249,5 248,5 235,0 226,5 215,0 196,0 
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Tab. 55 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Dobříň, CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

L14-D 13,4 46,6 54,2 3,0 7,4 9,0 2201 2227 2234 

LX-D 13,8 46,6 54,0 3,1 7,6 9,3 2203 2221 2225 

L210-D 11,0 45,3 54,1 2,8 7,2 8,8 2197 2215 2215 

L533-D 10,7 44,9 53,5 2,6 6,9 8,7 2199 2225 2229 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 31; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 32 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 33. 

Graf 31 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R Ladce 
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Graf 32 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R Ladce 

Graf 33 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Dobříň a CEM I 42,5 R Ladce 
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5.3.1.2.5. Zhodnocení a diskuse k výsledkům zkoušek 
 

Pro výběr variant složení stříkaných betonů pro následnou etapu prací byly 

z hodnoty sledovaných parametrů pro směsi, ve kterých byl konstantní druh 

kameniva (drobné kamenivo frakce 0/4mm Dobříň) a proměnné druh cementu (CEM 

I 42,5 R z cementáren Hranice, Dětmarovice, Radotín a Ladce) a druh plastifikační 

přísady (Dynamon SX 14, Dynamon SX, Dynamon PCT 210 a CEMEX Flow CSP 533), 

bylo zpracováno jejich grafické porovnání, které je znázorněno v grafu č. 34 

(konzistence), grafu č. 35 (pevnost v tlaku) a grafu č. 36 (pevnost v tahu za ohybu). 

Graf 34 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Dobříň 
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Graf 35 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Dobříň 

Graf 36 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Dobříň 
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Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů  cementových malt s 

použitím drobného kameniva frakce 0/4 mm z lokality Dobříň a různého druhu 

cementu a plastifikačních přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvé malty hned po zamíchání se pohybovala v rozmezí 

245 – 255 mm - což činí 4,1% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence 

v hodnoceném souboru); konzistence čerstvé malty po 45 minutách  se 

pohybovala v rozmezí 219 – 243 mm - což činí 10,7% (vztaženo 

k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném souboru);  konzistence 

čerstvé malty po 90 minutách  se pohybovala v rozmezí 162 – 215 mm - 

což činí 32,6% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru). 

− Nejméně se vliv doby zpracování čerstvé malty  od jejího zamíchání na 

konzistenci projevil u malty s přísadou Dynamon SX 14 a cementem 

Dětmarovice (D14-D), nejvíce se tento vliv projevil u malty s přísadou 

Cemex Flow 533 a cementem Radotín (R533-D). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných malt se pohybovala v rozmezí 51,8 – 55,3 

MPa, což činí 6,8% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně menší než v případě 

konzistence čerstvé malty.  

− Pevnost v tahu za ohybu  zkoumaných malt se pohybovala v rozmezí 8,7 

– 9,3 MPa, což činí 6,9% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně menší než v případě 

konzistence čerstvé malty. 

− Na základě výše uvedeného zhodnocení pro další práce byly vybrány pro 

písek 0/4 mm Dobříň následující směsi – RX-D a R210-D, s použitím 

cementu CEM I 42,5 R Radotín + přísada Dynamon SX a Dynamon 

PCT210. 
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5.3.1.3. Cementové malty s 0-4 mm Náklo 
 

Zde jsou uvedeny výsledky zkoušek konzistence cementové malty a její 

pevnosti v daných stáří 1, 7 a28 dnů. 

Kapitola je rozdělena na 4 části, v každé z nich se vyhodnocuje jeden druh 

cementu v kombinaci s daným druhem písku a s různými plastifikačními přísadami. 

 

 

5.3.1.3.1. Kombinace 0-4 mm Náklo a cement CEM I 42,5 R Hranice 
 

V následujících tabulkách č. 56 a 57 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 29, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí.  

Tab. 56 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

H14-N 252,0 251,5 241,5 237,0 217,0 208,5 202,0 

HX-N 251,5 250,5 241,0 235,0 217,0 208,0 204,5 

H210-N 251,5 242,5 231,0 222,5 207,0 192,5 179,5 

H533-N 247,5 246,5 235,0 230,0 210,0 197,0 188,5 

 

Tab. 57 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

H14-N 12,5 45,6 54,3 3,0 7,6 9,0 2166 2182 2193 

HX-N 12,7 46,6 54,1 2,9 7,8 9,1 2168 2180 2197 

H210-N 10,1 44,3 54,0 2,3 6,7 9,1 2154 2170 2203 

H533-N 10,2 45,4 53,6 2,5 7,1 8,9 2152 2182 2197 
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Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 37; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 38 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 39. 

Graf 37 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Hranice 

 

Graf 38 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Hranice 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 125 -

Graf 39 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Hranice 

 

5.3.1.3.2. Kombinace 0-4 mm Náklo a cement CEM I 42,5 R Dětmarovice 
 

V následujících tabulkách č. 58 a 59 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 29, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

 

Tab. 58 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

D14-N 254,0 252,5 247,5 244,0 233,5 218,5 212,5 

DX-N 252,0 248,0 246,0 240,5 229,0 217,0 209,0 

D210-N 248,0 247,0 241,5 236,5 214,0 197,5 183,5 

D533-N 250,5 251,5 246,5 244,5 235,0 219,5 203,5 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 126 -

 

Tab. 59 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

D14-N 13,4 47,0 52,8 2,9 7,8 9,1 2168 2176 2203 

DX-N 13,1 47,4 52,6 2,9 7,6 9,2 2154 2174 2199 

D210-N 10,3 46,6 52,7 2,4 7,7 8,9 2164 2182 2203 

D533-N 11,3 47,3 52,9 2,6 7,6 9,3 2160 2180 2199 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 40; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 41 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 42. 

Graf 40 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Dětmarovice 
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Graf 41 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 

Graf 42 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice  
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5.3.1.3.3. Kombinace 0-4 mm Náklo a cement CEM I 42,5 R Radotín 
 

V následujících tabulkách č. 60 a 61 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 29, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

 

Tab. 60 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

R14-N 248,0 242,5 240,0 228,5 213,0 201,5 183,5 

RX-N 250,5 242,0 241,0 236,0 221,0 214,0 209,5 

R210-N 251,0 241,5 235,0 226,5 211,0 191,5 174,5 

R533-N 246,5 240,5 230,0 221,5 206,5 192,5 170,5 

 

Tab. 61 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

R14-N 11,7 45,6 55,2 2,6 7,1 9,1 2164 2182 2203 

RX-N 12,6 46,4 55,3 2,6 7,2 9,0 2150 2180 2203 

R210-N 9,4 44,1 55,4 2,1 6,7 9,2 2174 2178 2201 

R533-N 9,1 43,7 54,9 1,9 6,4 9,1 2160 2184 2203 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 43; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 44 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 45. 
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Graf 43 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Radotín 

 

Graf 44 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Radotín 
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Graf 45 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Radotín 

 

5.3.1.3.4. Kombinace 0-4 mm Náklo a cement CEM I 42,5 R Ladce 
 

V následujících tabulkách č. 62 a 63 jsou uvedeny výsledky konzistencí 

cementové malty měřené v časech 0, 15, 30, 45, 60, 75 a 90 minut od zamíchání a 

pevnosti v tlaku a v tahu stanovované ve stáří vzorků 1,7 a 28 dnů. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.1.1. v tabulce č. 29, kde jsou taky 

uvedeny vysvětlivky k označení jednotlivých směsí. 

 

Tab. 62 – Výsledky zkoušek konzistence – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 

Rozlití [mm] (minut po namíchání) 

0 15 30 45 60 75 90 

L14-N 256,5 255,0 250,5 242,0 238,0 222,5 215,0 

LX-N 249,5 247,5 244,0 234,5 226,5 218,5 208,5 

L210-N 248,5 247,5 242,5 230,0 213,0 189,5 172,0 

L533-N 249,5 248,5 244,5 232,0 223,5 210,5 190,0 
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Tab. 63 – Výsledky zkoušek pevností – 0-4 mm Náklo, CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 
Pevnost v tlaku [MPa] Pevnost v tahu [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

L14-N 13,9 46,9 55,6 3,0 7,6 8,9 2156 2178 2213 

LX-N 14,2 46,7 55,1 3,2 7,6 9,1 2164 2180 2203 

L210-N 11,3 46,0 55,3 2,9 7,4 8,9 2178 2180 2201 

L533-N 11,0 45,6 54,7 2,8 6,9 9,0 2166 2186 2201 

 

Průběh změny konzistence cementové malty v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 46; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 47 a  v tahu za 

ohybu v grafu č. 48. 

Graf 46 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Ladce 
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Graf 47 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Ladce 

Graf 48 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Náklo a CEM I 42,5 R Ladce 
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5.3.1.3.5. Zhodnocení a diskuse k výsledkům zkoušek  
 

 Pro výběr variant složení stříkaných betonů pro následnou etapu prací byly 

z hodnoty sledovaných parametrů pro směsi, ve kterých byl konstantní druh 

kameniva (drobné kamenivo frakce 0/4mm Náklo) a proměnné druh cementu (CEM I 

42,5 R z cementáren Hranice, Dětmarovice, Radotín a Ladce) a druh plastifikační 

přísady (Dynamon SX 14, Dynamon SX, Dynamon PCT 210 a CEMEX Flow CSP 533), 

bylo zpracováno jejich grafické porovnání, které je znázorněno v grafu č. 49 

(konzistence), grafu č. 50 (pevnost v tlaku) a grafu č. 51 (pevnost v tahu za ohybu). 

Graf 49 – Průběh konzistence v čase pro 0-4 mm Náklo  
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Graf 50 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro 0-4 mm Náklo 

Graf 51 – Průběh nárůstu pevnosti v tahu pro 0-4 mm Náklo 
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Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů  cementových malt s 

použitím drobného kameniva frakce 0/4 mm z lokality Náklo a různého druhu 

cementu a plastifikačních přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvé malty hned po zamíchání se pohybovala v rozmezí 

246 – 256 mm - což činí 4,1% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence 

v hodnoceném souboru); konzistence čerstvé malty po 45 minutách  se 

pohybovala v rozmezí 221 – 244 mm - což činí 10,4% (vztaženo 

k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném souboru);  konzistence 

čerstvé malty po 90 minutách  se pohybovala v rozmezí 170 – 215 mm - 

což činí 26,1% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru). 

−  Nejméně se vliv doby zpracování čerstvé malty  od jejího zamíchání na 

konzistenci projevil u malty s přísadou Dynamon SX 14 a cementem 

Ladce (L14-N), nejvíce se tento vliv projevil u malty s přísadou Dynamon 

PCT210 a cementem Ladce (L210-N). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných malt se pohybovala v rozmezí 52,6 – 55,6 

MPa, což činí 5,7% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně menší než v případě 

konzistence čerstvé malty.  

− Pevnost v tahu za ohybu  zkoumaných malt se pohybovala v rozmezí 8,9 

– 9,3 MPa, což činí 4,5% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně menší než v případě 

konzistence čerstvé malty. 

− Na základě výše uvedeného zhodnocení pro další práce byly vybrány pro 

písek 0/4 mm Náklo následující směsi – H14-N, H210-N, L14-N a L533-N 

s použitím cementu CEM I 42,5 R Hranice a CEM I 42,5 R Ladce + 

přísada Dynamon SX 14, Dynamon PCT210 a Cemex Flow CSP533. 
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5.3.1.4. Varianty složení pro etapu IIa 
 

Při výběru variant složení směsí stříkaných betonů se vycházelo především 

z vlivu kombinace cement + přísada na konzistenci, protože zde byly u zkoumaných 

směsí zjištěny nejvýznamnější rozdíly;  vliv na pevnosti zjišťované na maltách nebyl 

již tak významný.  

Pro etapu IIa bylo rozhodnuto, že se pro 4 druhy cementu (CEM I 42,5 R 

Dětmarovice, CEM I 42,5 R Hranice, CEM I 42,5 R Ladce a CEM I 42,5 R Radotín) 

vybere vhodný písek z variant (0/4 mm Dětmarovice, 0/4 mm Dobříň nebo 0/4 mm 

Náklo) jako optimální kombinace z hlediska ekonomiky, dále se pak na každém 

cementu porovnají účinky dvou různých přísad, a to vždy jedné na bázi 

polykarboxylátů s druhou na míchané bázi polykarboxylátů a lignosulfonanů. Navíc 

budou tyto zkoušky provedeny na dvou různých recepturách, které jsou navrženy 

tak, aby odpovídaly požadavkům na náběhové křivky J2 a J3. 

Na základě výsledků etapy I. byly pro první fázi etapy II. vybrány následující 

varianty, a to z níže udávaných důvodů. 

Pro CEM I 42,5 R Dětmarovice byl zvolen jako nejvhodnější písek frakce 0/4 

mm Dětmarovice a přísady Dynamon SX 14 a CemexFlow CSP 533. Tato varianta 

byla zvolena z důvodu blízkých lokalit a z důvodu možnosti využití a vyzkoušení 

těchto kombinací na stavbě tunelu v Mostech u Jablunkova. Zároveň se při zkouškách 

v etapě I. prokázala vhodnost těchto kombinací. 

Pro CEM I 42,5 R Hranice byl zvolen jako nejvhodnější písek frakce 0/4 mm 

Náklo a přísady Dynamon SX 14 a Dynamon PCT210. Tato varianta byla zvolena 

z důvodu blízkých lokalit a z důvodu možnosti využití a vyzkoušení těchto kombinací 

na stavbě tunelu v Mostech u Jablunkova. Zároveň se při zkouškách v etapě I. 

prokázala vhodnost těchto kombinací. 

Pro CEM I 42,5 R Ladce byl zvolen jako nejvhodnější písek frakce 0/4 mm 

Náklo a přísady Dynamon SX 14 a CemexFlow CSP 533. Tato varianta byla zvolena 

z důvodu blízkých lokalit a možnosti využití a vyzkoušení těchto kombinací na stavbě 

tunelu v Mostech u Jablunkova. Zároveň se při zkouškách v etapě I. prokázala 

vhodnost těchto kombinací. 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 137 -

Pro CEM I 42,5 R Radotín byl zvolen jako nejvhodnější písek frakce 0/4 mm 

Dobříň a přísady Dynamon SX a Dynamon PCT210. Tato varianta byla zvolena 

z důvodu blízkých lokalit a možnosti využití a vyzkoušení těchto kombinací na 

stavbách tunelů v Praze a okolí. Zároveň se při zkouškách v etapě I. prokázala 

vhodnost těchto kombinací. 

 

5.3.2. Etapa IIa – Vyhledávací výzkum na betonech bez 
urychlovacích přísad 

 

V této etapě byly prováděny zkoušky čerstvých a ztvrdlých betonů s různými 

kombinacemi cementů a plastifikačních přísad,  jednak na bázi polykarboxylátů, 

jednak kombinace polykarboxylátů a lignosulfonanů. Složení betonů bylo navrženo 

tak,  aby splňovalo předpokládané náběhové křivky J2 a J3. Celkem se zkoušelo 16 

receptur betonu. 

Tato kapitola je rozdělena do 4 částí, v každé z nich se ověřuje  jeden druh 

cementu v kombinaci se  dvěma různými typy plastifikačních přísad. Současně  jsou 

zkoušeny varianty pro směsi  s předpokládanou náběhovou křivkou J2 a J3, tzn. 

celkem 4 receptury betonu pro každý cement. 

Na betonech byly sledovány tyto parametry (zkušební tělesa krychle  

150x150x150 mm):  

• čerstvý beton (konzistence v čase – metodou sednutí kužele) 

• ztvrdlý beton (pevnost v tlaku, objemová hmotnost) 

 

5.3.2.1. Betony s cementem CEM I 42,5 R Hranice 
 

V následujících tabulkách č. 64 a 65 jsou uvedeny výsledky konzistencí betonu 

měřené v časech 0, 30, 45 a 60 minut od zamíchání metodou sednutí kužele a 

pevnosti v tlaku stanovované ve stáří vzorků 1, 7 a 28 dnů. Složení směsí je uvedeno 

v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 31. 
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Tab. 64 – Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 

Sednutí kužele [mm] (minut po namíchání)  

0 30 45 60 

2H14-NN 230 220 205 195 

2H210-NN 230 205 190 170 

3H14-NN 235 230 220 200 

3H210-NN 225 210 185 165 

 

Tab. 65 – Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Hranice 

Označení sady 

Pevnost v tlaku [MPa] Objemová hmotnost [kg/m3] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

2H14-NN 18,2 37,5 55,0 2243 2255 2277 

2H210-NN 14,2 38,1 53,6 2242 2254 2275 

3H14-NN 29,6 43,9 64,9 2244 2234 2255 

3H210-NN 24,9 47,9 67,7 2240 2234 2255 

 

Průběh změny konzistence čerstvých betonů v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 52; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 53. 
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Graf 52 – Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Hranice 

 

Graf 53 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro CEM I 42,5 R Hranice 
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5.3.2.2. Betony s cementem CEM I 42,5 R Dětmarovice 
 

V následujících tabulkách č. 66 a 67 jsou uvedeny výsledky konzistencí betonu 

měřené v časech 0, 30, 45 a 60 minut od zamíchání metodou sednutí kužele a 

pevnosti v tlaku stanovované ve stáří vzorků 1, 7 a 28 dnů. Složení směsí je uvedeno 

v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 30. 

 

Tab. 66 – Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 

Sednutí kužele [mm] (minut po namíchání) 

0 30 45 60 

2D14-DěDě 230 200 190 180 

2D533-DěDě 230 200 185 160 

3D14-DěDě 240 230 210 200 

3D533-DěDě 230 210 190 170 

 

Tab. 67 – Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Dětmarovice 

Označení sady 

Pevnost v tlaku [MPa] Objemová hmotnost [MPa] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

2D14-DěDě 17,2 32,9 48,9 2226 2252 2277 

2D533-DěDě 13,1 31,4 49,3 2224 2255 2268 

3D14-DěDě 25,2 44,0 56,7 2214 2235 2258 

3D533-DěDě 20,4 43,1 57,3 2216 2233 2252 
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Průběh změny konzistence čerstvých betonů v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 54; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 55. 

Graf 54 – Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 

 

Graf 55 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 
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5.3.2.3. Betony s cementem CEM I 42,5 R Radotín 
 

V následujících tabulkách č. 68 a 69 jsou uvedeny výsledky konzistencí betonu 

měřené v časech 0, 30, 45 a 60 minut od zamíchání metodou sednutí kužele a 

pevnosti v tlaku stanovované ve stáří vzorků 1, 7 a 28 dnů. Složení směsí je uvedeno 

v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 33. 

 

Tab. 68 – Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 

Sednutí kužele [mm] (minut po namíchání) 

0 30 45 60 

2RX-DZ 235 225 200 185 

2R210-DZ 225 210 195 165 

3RX-DZ 240 235 210 195 

3R210-DZ 220 200 180 165 

 

 

Tab. 69 – Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Radotín 

Označení sady 

Pevnost v tlaku [MPa] Objemová hmotnost [MPa] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

2RX-DZ 15,3 38,4 54,1 2243 2255 2277 

2R210-DZ 11,0 34,4 55,0 2242 2254 2275 

3RX-DZ 23,9 45,2 63,6 2244 2234 2255 
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Průběh změny konzistence čerstvých betonů v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 56; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 57. 

Graf 56 – Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Radotín 

Graf 57 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro CEM I 42,5 R Radotín 
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5.3.2.4. Betony s cementem CEM I 42,5 R Ladce 
 

V následujících tabulkách č. 70 a 71 jsou uvedeny výsledky konzistencí betonu 

měřené v časech 0, 30, 45 a 60 minut od zamíchání metodou sednutí kužele a 

pevnosti v tlaku stanovované ve stáří vzorků 1, 7 a 28 dnů. Složení směsí je uvedeno 

v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 32. 

 

Tab. 70 – Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 

Sednutí kužele [mm] (minut po namíchání) 

0 30 45 60 

2L14-NN 235 230 220 210 

2L533-NN 230 210 195 175 

3L14-NN 240 235 225 215 

3N533-NN 230 205 185 160 

 

Tab. 71 – Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Ladce 

Označení sady 

Pevnost v tlaku [MPa] Objemová hmotnost [MPa] 

1 den 7 dní 28 dní 1 den 7 dní 28 dní 

2L14-NN 17,9 38,5 56,4 2243 2255 2277 

2L533-NN 13,5 37,6 54,5 2242 2254 2275 

3L14-NN 27,0 47,1 64,3 2244 2234 2255 

3N533-NN 23,3 46,2 66,1 2240 2234 2255 
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Průběh změny konzistence čerstvých betonů v závislosti na čase je znázorněn 

v grafu č. 58; vývoj pevností v tlaku v čase je znázorněn v grafu č. 59. 

Graf 58 – Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Ladce 

Graf 59 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro CEM I 42,5 R Ladce 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 146 -

5.3.2.5. Zhodnocení a diskuse k výsledkům zkoušek betonů navržených 
na předpokládanou náběhovou křivku mladého betonu J2 

 

Pro výběr variant složení stříkaných betonů pro následnou etapu prací bylo 

z hodnoty sledovaných parametrů pro směsi, které vyplynuly z výsledků předcházející 

etapy, kde se měnily proměnné druh cementu (CEM I 42,5 R z cementáren Hranice, 

Dětmarovice, Radotín a Ladce), písek frakce 0/4 mm (lokality Dětmarovice, Dobříň a 

Náklo) a druh plastifikační přísady (Dynamon SX 14, Dynamon SX, Dynamon PCT 210 

a CEMEX Flow CSP 533), zpracováno jejich grafické porovnání, které je znázorněno 

v grafu č. 60 (konzistence) a grafu č. 61 (pevnost v tlaku). Jedná se o směsi 

s požadavkem na dosažení náběhové křivky J2. 

 

Graf 60 – Průběh konzistence v čase pro betony J2 
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Graf 61 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro betony J2 

 

Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů  čerstvých a 

ztvrdlých betonů s požadavkem na náběhovou křivku J2 při použití různého druhu 

cementu a plastifikačních přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvého betonu hned po zamíchání se pohybovala 

v rozmezí 225 – 235 mm - což činí 4,4% (vztaženo k nejnižší hodnotě 

konzistence v hodnoceném souboru); konzistence čerstvého betonu po 

60 minutách  se pohybovala v rozmezí 160 – 210 mm - což činí 31,3% 

(vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném souboru). 

− Nejméně se vliv doby zpracovatelnosti čerstvého betonu od jejího 

zamíchání na konzistenci projevil u betonu s přísadou Dynamon SX 14 a 

cementem Dětmarovice (2D14-DěDě), nejvíce se tento vliv projevil u 

betonu s přísadou Cemex Flow CSP533 a cementem Dětmarovice 

(2D533-DěDě). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných betonů se pohybovala v rozmezí 11,0 – 

18,2 MPa po 1 dni, což činí 65,5% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti 

v tlaku v hodnoceném souboru); a v rozmezí 48,9 – 56,4 MPa po 28 
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dnech, což činí 15,3% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně větší po 1 dni než po 28 dnech.  

− Z výše uvedených výsledků vyplývá, že přísady Dynamon SX 14 a 

Dynamon SX mají mnohem pozitivnější vliv na vlastnosti čerstvého i 

ztvrdlého betonu, než přísady Cemex Flow CSP 533 a Dynamon PCT210. 

− Na základě výše uvedeného zhodnocení pro další práce byly vybrány 

nejvhodnější kombinace cement x přísada a to následovně: CEM I 42,5 

R Dětmarovice x Dynamon SX 14, CEM I 42,5 R Radotín x Dynamon SX, 

CEM I 42,5 R Ladce x Dynamon SX 14 a pro CEM I 42,5 R Hranice x 

Dynamon SX 14. 

 

5.3.2.6. Zhodnocení a diskuse k výsledkům zkoušek receptur betonů J3 
 

Pro výběr variant složení stříkaných betonů pro následnou etapu prací bylo 

z hodnoty sledovaných parametrů pro směsi, které vyplynuly z výsledků předcházející 

etapy, kde se měnily proměnné druh cementu (CEM I 42,5 R z cementáren Hranice, 

Dětmarovice, Radotín a Ladce), písek frakce 0/4mm (lokality Dětmarovice, Dobříň a 

Náklo) a druh plastifikační přísady (Dynamon SX 14, Dynamon SX, Dynamon PCT 210 

a CEMEX Flow CSP 533), zpracováno jejich grafické porovnání, které je znázorněno 

v grafu č. 62 (konzistence) a grafu č. 63 (pevnost v tlaku). Jedná se o směsi 

s požadavkem na dosažení náběhové křivky J3. 
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Graf 62 – Průběh konzistence v čase pro betony J3 
 

Graf 63 – Průběh nárůstu pevnosti v tlaku pro betony J3 
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Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů  čerstvých a 

ztvrdlých betonů s požadavkem na náběhovou křivku J3 při použití různého druhu 

cementu a plastifikačních přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvého betonu hned po zamíchání se pohybovala 

v rozmezí 220 – 240 mm - což činí 9,1% (vztaženo k nejnižší hodnotě 

konzistence v hodnoceném souboru); konzistence čerstvého betonu po 

60 minutách  se pohybovala v rozmezí 160 – 215 mm - což činí 34,4% 

(vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném souboru). 

− Nejméně se vliv doby zpracovatelnosti čerstvého betonu od jejího 

zamíchání na konzistenci projevil u betonu s přísadou Dynamon SX 14 a 

cementem Ladce (3L14-NN), nejvíce se tento vliv projevil u betonu 

s přísadou Cemex Flow CSP533 a cementem Ladce (3L533-NN). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných betonů se pohybovala v rozmezí 20,4 – 

29,6 MPa po 1 dni, což činí 45,1% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti 

v tlaku v hodnoceném souboru); a v rozmezí 56,7 – 67,7 MPa po 28 

dnech, což činí 19,4% (vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku 

v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a 

cementu na pevnost v tlaku je podstatně větší po 1 dni než po 28 dnech.  

− Z výše uvedených výsledků vyplývá, že přísady Dynamon SX 14 a 

Dynamon SX mají mnohem pozitivnější vliv na vlastnosti čerstvého i 

ztvrdlého betonu, než přísady Cemex Flow CSP 533 a Dynamon PCT210. 

Tento vliv se projeví méně u betonů s požadavkem na náběhovou křivku 

J3 než J2, důvodem je větší množství cementu u J3. 

− Na základě výše uvedeného zhodnocení pro další práce byly vybrány 

nejvhodnější kombinace cement x přísada a to následovně: CEM I 42,5 

R Dětmarovice x Dynamon SX 14, CEM I 42,5 R Radotín x Dynamon SX, 

CEM I 42,5 R Ladce x Dynamon SX 14 a pro CEM I 42,5 R Hranice x 

Dynamon SX 14. 
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5.3.2.7. Vybrané varianty pro etapu IIb 
 

Při výběru variant složení směsí stříkaných betonů se vycházelo především 

z vlivu kombinace cement + přísada na konzistenci, protože zde byly u zkoumaných 

směsí zjištěny nejvýznamnější rozdíly;  vliv na pevnosti zjišťované na betonech nebyl 

již tak významný.  

Pro etapu IIb bylo rozhodnuto, že se pro 4 druhy cementu (CEM I 42,5 R 

Dětmarovice, CEM I 42,5 R Hranice, CEM I 42,5 R Ladce a CEM I 42,5 R Radotín) 

vybere vhodná plastifikační přísada (Dynamon SX 14, Dynamon SX, Dynamon PCT 

210 nebo Cemex Flow CSP 533) a to tak, aby se dosáhlo co možná nejvyšší redukce 

vodního součinitele, dále se pak na každém cementu porovnají účinky dvou různých 

přísad urychlujících tuhnutí betonu. První se provedou zkoušky betonů s požadavkem 

na náběhovou křivku J2 a poté se vždy vhodnější varianta přísady urychlující tuhnutí 

betonu  ověří na receptuře betonu navržené na náběhovou křivku J3. 

Na základě výsledků etapy IIa byly vybrány pro etapu IIb následující varianty 

a to z níže udávaných důvodů. 

Pro CEM I 42,5 R Dětmarovice byla zvolena jako nejvhodnější plastifikační 

přísada Dynamon SX 14. Při zkouškách v etapě IIa se prokázala vhodnost této 

kombinace. K této kombinaci se budou zkoušet přísady urychlující tuhnutí betonu 

Mapequick AF 3000 a Mapequick AFK 889. 

Pro CEM I 42,5 R Hranice byla zvolena jako nejvhodnější plastifikační přísada 

Dynamon SX 14. Při zkouškách v etapě IIa se prokázala vhodnost této kombinace. 

K této kombinaci se budou zkoušet přísady urychlující tuhnutí betonu Mapequick 101 

FFG a Mapequick AFK 889. 

Pro CEM I 42,5 R Ladce byla zvolena jako nejvhodnější plastifikační přísada 

Dynamon SX 14. Při zkouškách v etapě IIa se prokázala vhodnost této kombinace. 

K této kombinaci se budou zkoušet přísady urychlující tuhnutí betonu Mapequick 101 

FFG a Mapequick AFK 889. 

Pro CEM I 42,5 R Radotín byla zvolena jako nejvhodnější plastifikační přísada 

Dynamon SX. Při zkouškách v etapě IIa se prokázala vhodnost této kombinace. 
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K této kombinaci se budou zkoušet přísady urychlující tuhnutí betonu Mapequick 101 

FFG a Mapequick 043 FFG. 

 

 

5.3.3. Etapa IIb – laboratorní ověření urychlovačů 
 

V této etapě byly prováděny experimentální zkoušky mladých stříkaných 

betonů. Postup výroby zkušebních těles byl následující. Urychlující přísady byly 

dávkovány do čerstvého betonu, jenž byl namíchán dle standardního procesu, směs 

se promíchala v laboratorní míchačce tak, aby došlo k dobrému promísení. Dávka 

přísad byla určena dle doporučení výrobce a to tak, aby splnila požadavky na 

náběhovou křivku J2 a J3. Takto vyrobená směs byla uložena do formy o rozměrech 

500x500x200 mm a zhutněna pomocí spodní vibrace a přítlaku tak, aby se částečně 

nasimulovalo hutnění stříkáním. Pomocí penetrační jehly a metodou zarážení hřebu 

se určila náběhová křivka a porovnaly se navržené varianty složení stříkaného 

betonu. Zkoušely se různé kombinace cementů, plastifikačních a urychlujících přísad. 

Receptury byly navrženy tak, aby splňovaly předpokládané náběhové křivky J2 a J3. 

Celkem se zkoušelo 12 receptur betonu. 

Kapitola je rozdělena na dvě části, v každé z nich se vyhodnocuje různá 

náběhová křivka J2 a J3.  

Na betonech byly sledovány tyto parametry (zkušební vzorky -  500x500x200 

mm):  

• čerstvý beton (konzistence, objemová hmotnost, obsah vzduchu a teplota) 

• mladý stříkaný beton (náběhová pevnostní křivka, teplota) 

• ztvrdlý beton (pevnost v tlaku, objemová hmotnost) 

 
 

5.3.3.1. Betony s požadavkem na náběhovou křivku J2 
 

V následující tabulce č. 72 jsou uvedeny výsledky zkoušek čerstvých betonů, 

do kterých se poté přidávala urychlující přísada, jsou to zkoušky tzv. nulového 

betonu. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 34. 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 153 -

Tab. 72 – Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J2 

Označení sady 

Konzistence Obj. hmotnost Obsah vzduchu Teplota ČB 

(mm) (kg/m3) (%) (°C) 

U2D3000 220 2273 2,3 21,2 

U2D889 230 2268 2,5 21,3 

U2R101 235 2269 2,9 21,1 

U2R043 220 2281 2,4 21,2 

U2L101 240 2270 2,2 22,0 

U2L889 230 2275 2,0 21,9 

U2H889 215 2268 2,3 21,6 

U2H101 225 2261 2,6 21,7 

 

V následující tabulce č. 73 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého stříkaného 

betonu, konkrétně pevnosti v tlaku měřené metodou pomocí penetrační jehly. Složení 

směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 34. 

 

Tab. 73 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 

Receptura

Čas od 

nástřiku

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

(min) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C)

6 68 0,11 24,2 76 0,12 24,1 113 0,17 25,1 63 0,10 24,9

15 83 0,13 24,3 91 0,14 24,5 211 0,32 25,2 101 0,16 24,9

30 167 0,25 24,5 173 0,26 25,0 248 0,37 25,4 140 0,21 25,1

60 284 0,43 25,0 279 0,42 25,5 289 0,44 25,9 315 0,47 25,5

90 369 0,55 25,2 392 0,59 25,6 500 0,75 26,1 411 0,62 25,7

120 472 0,71 25,5 486 0,73 25,1 621 0,93 24,8 537 0,80 25,1

180 550 0,82 25,0 546 0,82 24,8 702 1,05 24,1 589 0,88 25,1

Receptura

Čas od 

nástřiku

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

(min) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C)

6 125 0,19 25,3 89 0,14 24,5 65 0,10 23,8 79 0,12 25,1

15 223 0,34 25,4 103 0,16 24,7 97 0,15 23,8 109 0,17 25,2

30 251 0,38 25,6 184 0,28 25,3 157 0,24 23,9 197 0,30 25,4

60 301 0,45 26,1 294 0,44 25,5 284 0,43 24,5 293 0,44 25,9

90 497 0,74 26,3 411 0,62 25,6 335 0,50 25,1 354 0,53 26,1

120 615 0,92 25,9 521 0,78 25,6 498 0,75 24,6 511 0,76 24,8

180 721 1,08 25,8 570 0,85 25,4 612 0,91 24,5 707 1,05 24,1

U2R101 U2R043

U2L101 U2L889 U2H889 U2H101

U2D3000 U2D889

 

 

V následující tabulce č. 74 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého stříkaného 

betonu, konkrétně pevnosti v tlaku měřené metodou zarážení hřebu – Hilti metoda. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. v tabulce 34. 
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Tab. 74 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 

V následující tabulce č. 75 jsou uvedeny výsledky zkoušek stříkaného betonu, 

konkrétně pevnosti v tlaku měřené na jádrových vývrtech pro stříkané betony a 

pevnosti v tlaku pro nulový beton. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. 

v tabulce 34. 

 

Tab. 75 – Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 

Receptura U2D3000 U2D889 U2R101 

Čas od nástřiku Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku 

(dny) 
"0" "U" "0" "U" "0" "U" 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

7 29,9 21,2 28,6 20,9 35,4 22,8 

28 49,6 32,1 48,6 31,6 51,6 30,9 

Pokles   -35,3   -35,0   -40,1 

Receptura U2R043 U2L101 U2L889 

Čas od nástřiku Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku 

(dny) 
"0" "U" "0" "U" "0" "U" 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

7 34,9 22,7 29,6 19,7 28,6 21,3 

28 50,4 32,6 48,5 31,2 49,2 34,2 

Pokles   -35,3   -35,7   -30,5 

Receptura

Čas od 

nástřiku

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

(h) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C)

3 bílá 103 0,9 25,0 bílá 80 1,0 24,8 bílá 80 1,2 24,1

6 zelená 103 1,8 25,0 zelená 80 2,1 24,3 zelená 80 2,8 22,8

24 žlutá 60 9,6 20,1 žlutá 60 9,8 20,3 žlutá 60 9,1 20,1

Receptura

Čas od 

nástřiku

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

(h) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C)

3 bílá 103 0,9 25,1 bílá 103 1,1 25,8 bílá 103 0,9 25,4

6 zelená 80 1,4 22,9 zelená 80 3,6 23,5 zelená 80 2,5 25,3

24 žlutá 60 8,6 20,2 žlutá 60 9,9 20,0 žlutá 60 9,5 20,1

Receptura

Čas od 

nástřiku

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

(h) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C)

3 bílá 103 0,9 24,5 bílá 103 0,9 24,1 bílá 80 1,2 28,4

6 zelená 80 2,3 24,1 zelená 60 4,9 23,4 zelená 60 4,8 26,5

24 žlutá 60 9,5 20,2 žlutá 60 9,8 20,2 žlutá 60 11,9 20,5

U2H889 U2H101 U3D889

U2D3000 U2D889 U2R101

U2R043 U2L101 U2L889
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Receptura U2H889 U2H101  

Čas od nástřiku Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku  

(dny) 
"0" "U" "0" "U"   

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)   

7 38,5 25,4 37,9 22,5   

28 59,4 33,6 58,1 31,9   

Pokles   -43,4   -45,1   

 
V následujícím grafu č. 64 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Dětmarovice. 

 

Graf 64 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 

 

V následujícím grafu č. 65 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Radotín. 

 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 156 -

 
Graf 65 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Radotín 

 

V následujícím grafu č. 66 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Ladce. 

 
Graf 66 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Ladce 
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V následujícím grafu č. 67 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Hranice. 

 
Graf 67 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Hranice 
 

V následujícím grafu č. 68 jsou uvedeny výsledky pevností v tlaku na 

jádrových vývrtech pro betony s požadavkem na náběhovou křivku J2. 

 
Graf 68 – Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
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5.3.3.2. Betony s požadavkem na náběhovou křivku J3 
 

V následující tabulce č. 76 jsou uvedeny výsledky zkoušek čerstvých betonů, 

do kterých se poté přidávala urychlující přísada, jsou to zkoušky tzv. nulového 

betonu. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 35. 

 
Tab. 76 – Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J3 

Označení sady 

Konzistence Obj. hmotnost Obsah vzduchu Teplota ČB 

(mm) (kg/m3) (%) (°C) 

U3D889 235 2283 1,9 21,6 

U3R101 230 2264 2,1 21,4 

U3L101 240 2254 2,1 21,3 

U3H101 235 2249 2,3 21,8 

 

V následující tabulce č. 77 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého stříkaného 

betonu, konkrétně pevnosti v tlaku měřené metodou pomocí penetrační jehly. Složení 

směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. v tabulce č. 35. 

 

Tab. 77 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 

 

V následující tabulce č. 78 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého stříkaného 

betonu, konkrétně pevnosti v tlaku měřené metodou zarážení hřebu – Hilti metoda. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. v tabulce 35. 

 

 

 

 

 

Receptura

Čas od 

nástřiku

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Prům. 

hodnota

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

(min) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C) (N) (MPa) (°C)

6 99 0,15 27,8 115 0,18 29,7 121 0,19 29,9 110 0,17 28,9

15 152 0,23 27,9 169 0,26 29,9 211 0,32 30,3 179 0,27 29,6

30 214 0,32 27,9 256 0,39 30,8 426 0,64 30,9 415 0,62 30,1

60 298 0,45 29,1 457 0,68 31,0 578 0,86 31,2 594 0,89 30,4

90 426 0,64 29,1 651 0,97 31,3 635 0,95 31,2 649 0,97 30,5

120 597 0,89 28,7 701 1,05 29,4 715 1,07 31,1 687 1,03 30,4

180 631 0,94 28,4 721 1,08 29,1 735 1,10 30,5 719 1,07 30,1

U3L101 U3H101U3D889 U3R101
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Tab. 78 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 

Receptura

Čas od 

nástřiku

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

Typ 

náboje

Délka 

hřebu

Pevnost 

v tlaku

Teplota 

ČB

(h) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C) (barva) (mm) (MPa) (°C)

3 bílá 80 1,1 29,1 bílá 80 1,3 30,5 bílá 80 1,1 30,1 bílá 80 1,2 28,4

6 zelená 60 4,9 28,4 zelená 60 5,6 27,9 zelená 60 5,2 27,4 zelená 60 4,8 26,5

24 žlutá 60 13,1 20,3 žlutá 60 12,8 20,2 žlutá 60 11,9 20,1 žlutá 60 11,9 20,5

U3D889U3R101 U3L101 U3H101

 

 

V následující tabulce č. 79 jsou uvedeny výsledky zkoušek stříkaného betonu, 

konkrétně pevnosti v tlaku měřené na jádrových vývrtech pro stříkané betony a 

pevnosti v tlaku pro nulový beton. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.2. 

v tabulce 35. 

 

Tab. 79 – Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 

Receptura U3R101 U3L101 U3H101 U3D889 

Čas od nástřiku 
Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku Pevnost v tlaku 

(dny) 
"0" "U" "0" "U" "0" "U" "0" "U" 

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

7 44,6 23,9 46,7 24,5 45,9 24,8 45,2 25,7 

28 59,7 34,8 62,5 36,7 69,4 37,5 65,7 37,6 

Pokles   -41,7   -41,3   -46,0   -42,8 

 

V následujícím grafu č. 69 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu pro receptury s požadavkem na náběhovou křivku J3. 
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Graf 69 – Průběh nárůstu pevnosti pro betony s požadavkem na J3 

 
V následujícím grafu č. 70 jsou uvedeny výsledky pevností v tlaku na 

jádrových vývrtech pro betony s požadavkem na náběhovou křivku J3. 

 

Graf 70 – Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
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5.3.3.3. Zhodnocení a diskuse k výsledkům receptur betonů 
s požadavkem na J2 

 

Na vybraných variantách z předcházejících etap byly sledovány určité 

parametry pro čerstvý, mladý stříkaný a ztvrdlý beton. Grafické porovnání výsledných 

hodnot těchto zkoušek je uvedeno v předcházející kapitole 5.3.3.1.. Oproti etapám 

předešlým se do čerstvého betonu přidávala navíc přísada urychlující tuhnutí a 

sledoval se její vliv na pevnost mladého stříkaného betonu. Průběh nárůstu pevností 

receptur mladých stříkaných betonů s požadavkem na náběhovou křivku J2 je 

uveden ve společném grafu č. 71. 

 

Graf 71 – Průběh nárůstu pevnosti pro betony s požadavkem na J2 

 

Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů mladých stříkaných 

a ztvrdlých betonů s požadavkem na náběhovou křivku J2 při použití různého druhu 

cementu a různých urychlujících přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvého betonu hned po zamíchání se pohybovala 

v rozmezí 215 – 240 mm – což činí 11,6 % (vztaženo k nejnižší hodnotě 

konzistence v hodnoceném souboru); obsah vzduchu v čerstvém betonu 
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se hned po zamíchání pohyboval v rozmezí 2,0 - 2,9 % a teplota 

čerstvého betonu se hned po zamíchání a před přidáním urychlující 

přísady pohybovala v rozmezí 21,1 – 22,0 °C.  

− Se zvyšujícím se stářím mladého stříkaného betonu roste jeho pevnost. 

− V období 0,1 h – 1 h dosáhly na požadovanou náběhovou křivku J2 

pouze betony  označením U2L101 a U2R101. 

− Po dosažení stáří 1 hodiny splňují náběhovou křivku J2 již všechny směsi, 

i když některé jsou do stáří 2 hodin lehce pod ní. 

− Největší rozptyl naměřených hodnot se nachází v období 0,25 h a 6 h po 

zamíchání betonu s urychlující přísadou. V období 0,25 h je rozptyl 

hodnot 161% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru); v období 6 h je rozptyl hodnot 250% (vztaženo k nejnižší 

hodnotě konzistence v hodnoceném souboru). 

− Nejmenší rozptyl naměřených hodnot se nachází v období 1 h a 24 h po 

zamíchání betonu s urychlující přísadou. V období 1 h je rozptyl hodnot 

11,9% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru); v období 24 h je rozptyl hodnot 30,8% (vztaženo k nejnižší 

hodnotě konzistence v hodnoceném souboru). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných betonů se pohybovala v rozmezí 19,7 – 25,4 

MPa po 7 dnech u mladého stříkaného betonu, což činí 28,9% (vztaženo 

k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); a v rozmezí 

30,9 – 34,2 MPa po 28 dnech, což činí 10,7% (vztaženo k nejnižší 

hodnotě pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); z uvedeného je 

zřejmé, že vliv druhu přísady a cementu na pevnost v tlaku je větší po 7 

dnech než po 28 dnech.  

− Pokles pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu oproti nulovému 

betonu byl v rozmezí 30,5 – 45,1% po 28 dnech, což ukazuje jak která 

přísada ovlivňuje hydrataci cementu. Nejnižší pokles byl u kombinace 

CEM I 42,5 R Ladce a Mapequick AFK 889.  
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− Z výše uvedených výsledků vyplývá, že přísada Mapequick 101 FFG má 

velmi dobrý vliv na pevnosti mladého stříkaného betonu ovšem za cenu 

snížení konečné pevnosti. Nejméně se snížené konečné pevnosti 

projevuje u přísady Mapequick AFK 889 ovšem za cenu nízkých pevností 

v 1 hodině po zamíchání betonu s urychlující přísadou. 

 
 

5.3.3.4. Zhodnocení a diskuse k výsledkům receptur betonů 
s požadavkem na J3 

 

Na vybraných variantách z předcházejících etap byly sledovány určité 

parametry pro čerstvý, mladý stříkaný a ztvrdlý beton. Grafické porovnání výsledných 

hodnot těchto zkoušek je uvedeno v předcházející kapitole 5.3.3.2.. Oproti etapám 

předešlým se do čerstvého betonu přidávala navíc přísada urychlující tuhnutí a 

sledoval se její vliv na pevnost mladého stříkaného betonu. Průběh nárůstu pevností 

receptur mladých stříkaných betonů s požadavkem na náběhovou křivku J3 je 

uveden ve společném grafu č. 69 v předcházející kapitole 5.3.3.2.. 

Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů mladých stříkaných 

a ztvrdlých betonů s požadavkem na náběhovou křivku J3 při použití různého druhu 

cementu a různých urychlujících přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvého betonu hned po zamíchání se pohybovala 

v rozmezí 230 – 240 mm – což činí 4,3% (vztaženo k nejnižší hodnotě 

konzistence v hodnoceném souboru); obsah vzduchu v čerstvém betonu 

se hned po zamíchání pohyboval v rozmezí 1,9 - 2,3% a teplota 

čerstvého betonu se hned po zamíchání a před přidáním urychlující 

přísady pohybovala v rozmezí 21,3 – 21,8 °C.  

− Se zvyšujícím se stářím mladého stříkaného betonu roste jeho pevnost. 

− U zkoumaných betonů bylo dosaženo požadované náběhové křivky J3 až 

ve stáří vzorků 6 hodin od zamíchání.  

− Největší rozptyl naměřených hodnot se nachází v období 0,5 h a 1 h po 

zamíchání betonu s urychlující přísadou. V období 0,5 h je rozptyl hodnot 
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100% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném souboru); 

v období 1 h je rozptyl hodnot 97,8% (vztaženo k nejnižší hodnotě 

konzistence v hodnoceném souboru). 

− Nejmenší rozptyl naměřených hodnot se nachází v období 3 h a 24 h po 

zamíchání betonu s urychlující přísadou. V období 3 h je rozptyl hodnot 

18,2% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru); v období 24 h je rozptyl hodnot 10,1% (vztaženo k nejnižší 

hodnotě konzistence v hodnoceném souboru). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných betonů se pohybovala v rozmezí 23,9 – 25,7 

MPa po 7 dnech u mladého stříkaného betonu, což činí 7,5% (vztaženo 

k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); a v rozmezí 

34,8 – 37,6 MPa po 28 dnech, což činí 8,0% (vztaženo k nejnižší hodnotě 

pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); z uvedeného je zřejmé, že vliv 

druhu přísady a cementu na pevnost v tlaku je u třídy J3 srovnatelný. 

− Pokles pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu oproti nulovému 

betonu byl v rozmezí 41,3 – 46,0% po 28 dnech, což ukazuje jak která 

přísada ovlivňuje hydrataci cementu. Nejnižší pokles byl u kombinace 

CEM I 42,5 R Ladce a Mapequick 101 FFG.  

− Z výše uvedených výsledků vyplývá, že u betonů s požadavkem na 

náběhovou křivku J3 je vliv přísad podobný, přičemž větší vliv zde má 

zřejmě zvolená metoda zkoušení. Toto se ověří při porovnání 

laboratorních výsledků s výsledky z praxe. 

 

5.3.4. Etapa III – zkoušky na stavbách 
 

V této etapě jsem se zabýval zkouškami mladých stříkaných betonů přímo na 

stavbách. Vzhledem k velké variaci možností na stavbách v České republice se 

odzkoušela spousta různých variant složení betonů, plastifikačních a urychlujících 

přísad tak, aby splňovaly předpokládané náběhové křivky J2 a J3. Celkem se 

zkoušelo 14 různých složení stříkaných betonů. Z toho bylo 11 s požadavkem na 

náběhovou křivku J2 a 3 receptury s požadavkem na náběhovou křivku J3. U většiny 
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receptur se vyzkoušely i rozličné dávky urychlující přísady a nakonec je tedy možno 

srovnávat 21 variant pro J2 a 7 variant pro J3. 

Kapitola je rozdělena na dvě části podle požadavku na náběhovou křivku J2 či 

J3.  

 

5.3.4.1. Betony s požadavkem na náběhovou křivku J2 
 

V následující tabulce č. 80 jsou uvedeny výsledky zkoušek čerstvých betonů, 

do kterých se poté přidávala urychlující přísada, jsou to zkoušky tzv. nulového 

betonu. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. v tabulkách č. 36-38. 

 
Tab. 80 – Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J2 

Označení sady 

Konzistence Obj. hmotnost Obsah vzduchu Teplota ČB 

(mm) (kg/m3) (%) (°C) 

RADMet 190 2222 2,6 17,0 

RADPra 210 2288 2,5 19,3 

RAD513 180 2145 1,8 13,5 

RADBla 220 2228 2,1 20,9 

DĚT3000 210 2193 2,3 25,4 

DĚT889 230 2196 2,2 25,0 

HRAJab 220 2200 2,0 29,0 

LADJab 200 2193 2,3 30,0 

CEM2043 210 2264 3,1 17,4 

CEM2Met 240 2281 3,0 24,6 

CEM2889 220 2262 3,6 21,3 

 

V následující tabulkách č. 81 a 82 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého 

stříkaného betonu, konkrétně pevnosti v tlaku měřené metodou pomocí penetrační 

jehly. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. v tabulkách č. 36-38. 
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Tab. 81 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 

Receptura

Označení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Teplota ČB

Čas od 

nástřiku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

(min) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

6 0,09 0,17 0,20 0,20 0,30 0,40 0,49 0,38 0,46 0,20 0,27

15 0,15 0,23 0,31 0,30 0,40 0,58 0,74 0,50 0,55 0,26 0,34

30 0,22 0,34 0,36 0,40 0,50 0,72 0,85 0,58 0,68 0,30 0,40

60 0,29 0,43 0,56 0,60 0,70 0,80 1,00 0,69 0,83 0,46 0,54

90 0,37 0,49 0,65 0,59 0,66

120 0,46 0,60 0,76 0,90 1,09 0,84 0,97 0,75 0,83

180 0,68 0,75 0,97 1,00 1,10 1,01 1,20 1,09 1,20 0,95

DĚT3000RADBla

20,9

RADMet RADPra RAD513

17 19,3 13,5 25,4

 

 

Tab. 82 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 

Receptura DĚT889 LADJab

Označení 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Teplota ČB 25 30

Čas od 

nástřiku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

(min) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

6 0,22 0,24 0,36 0,59 0,23 0,31 0,22 0,26 0,18 0,26

15 0,29 0,31 0,45 0,75 0,30 0,43 0,29 0,34 0,24 0,33

30 0,35 0,43 0,61 0,85 0,44 0,55 0,37 0,38 0,30 0,38

60 0,52 0,73 0,71 0,86 0,61 0,77 0,50 0,53 0,44 0,58

90 0,63

120 0,78 0,83

180 0,94 0,93 0,94 0,90 1,05 0,82 0,91 0,54 1,01

CEM2043 CEM2Met CEM2889HRAJab

29 17,4 24,6 21,3

 

 

V následující tabulkách č. 83 a 84 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého 

stříkaného betonu, konkrétně pevnosti v tlaku měřené metodou zarážení hřebu – Hilti 

metoda. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. v tabulkách č. 36-38. 

 
Tab. 83 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 

 

Receptura

Označení 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Teplota ČB

Čas od 

nástřiku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

(h) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

3 0,76 0,95 1,00 1,10 3,03 3,41 0,95 1,80

6 7,96 4,08 6,66 1,60 1,70 2,00 2,28 1,30 2,40

24 6,48 10,56 11,37 15,00 14,00 15,98 15,77 16,36 15,98 12,60 13,50

20,9 25,4

RADMet RADPra RAD513 RADBla DĚT3000

17 19,3 13,5
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Tab. 84 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 

 

V následující tabulce č. 85 jsou uvedeny výsledky zkoušek stříkaného betonu, 

konkrétně pevnosti v tlaku měřené na jádrových vývrtech pro stříkané betony a 

pevnosti v tlaku pro nulový beton. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. 

v tabulkách č. 36-38. 

 

Tab. 85 – Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 

Receptura

Označení "0" 1 2 3 "0" 4 5 "0" 6 7 "0" 8 9 "0" 10 11

Čas od 

nástřiku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

(dny) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

7 40,5 37,6 35,6 32,4 48,5 34,5 39,5 41,2 41,8 31,4 40,2 38,6 34,7 35,7 34,5 28,3

28 53,5 44,3 41,5 40,6 62,0 55,0 53,0 54,6 46,9 38,9 56,3 45,2 40,5 38,2 37,7 34,6

pokles -17,2 -22,43 -24,1 -11,3 -14,52 -14,1 -28,8 -19,7 -28,1 -1,3 -9,4

Receptura

Označení "0" 12 "0" 13 14 "0" 15 "0" 16 17 "0" 18 19 "0" 20 21

Čas od 

nástřiku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

(dny) (Mpa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

7 35,7 28,7 39,8 35,6 33,4 38,4 35,6 32,0 26,6 17,5 31,0 27,1 25,5 33,0 31,7 28,8

28 37,5 34,0 57,8 47,8 42,5 56,3 48,3 50,4 42,0 37,9 45,6 40,5 35,9 45,5 42,1 40,3

pokles -9,3 -17,3 -26,5 -14,2 -16,7 -24,8 -11,2 -21,3 -7,5 -11,4

RADMet RADPra RAD513 DĚT3000

DĚT889 HRAJab LADJab CEM2043 CEM2Met CEM2889

RADBla

 
 

 

 

 

 

 

 

Receptura DĚT889 LADJab

Označení 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Teplota ČB 25 30

Čas od 

nástřiku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

(h) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

3 1,40 1,02 0,90 1,05 0,54 1,01

6 2,10 2,22 1,73 2,80 1,23 1,66 1,49 1,59 0,94 1,65

24 11,90 17,60 13,80 17,50 11,89 8,34 13,02 12,80 11,92 13,78

CEM2889

29 17,4 24,6 21,3

HRAJab CEM2043 CEM2Met
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V následujícím grafu č. 72 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Dětmarovice. 

 
Graf 72 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 

 

V následujícím grafu č. 73 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Hranice. 

 
Graf 73 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Hranice 
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V následujícím grafu č. 74 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Radotín. 

 
Graf 74 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Radotín 

 

V následujícím grafu č. 75 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Ladce. 

 
Graf 75 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM I 42,5 R Ladce 
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V následujícím grafu č. 76 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N Radotín. 

 
Graf 76 – Průběh nárůstu pevnosti pro CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N Radotín 
 

V následujícím grafu č. 77 jsou uvedeny výsledky pevností v tlaku na 

jádrových vývrtech pro betony s požadavkem na náběhovou křivku J2. 

 
Graf 77 – Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
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5.3.4.2. Betony s požadavkem na náběhovou křivku J3 
 

V následující tabulce č. 86 jsou uvedeny výsledky zkoušek čerstvých betonů, 

do kterých se poté přidávala urychlující přísada, jsou to zkoušky tzv. nulového 

betonu. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. v tabulce č. 39. 

 
Tab. 86 – Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J3 

Označení sady 

Konzistence Obj. hmotnost Obsah vzduchu Teplota ČB 

(mm) (kg/m3) (%) (°C) 

3HRAJab 220 2218 1,9 17,2 

3RADMet 190 2226 2,0 17,1 

3RADBla 170 2165 1,6 23,2 

 

V následující tabulce č. 87 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého stříkaného 

betonu, konkrétně pevnosti v tlaku měřené metodou pomocí penetrační jehly. Složení 

směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. v tabulce č. 39. 

 

Tab. 87 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 

Receptura 3HRAJab 3RADMet 3RADBla 

Označení 22 23 24 25 26 27 28 

Teplota ČB 17,2 17,1 23,2 

Čas od 
nástřiku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost 
v tlaku 

(min) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

6 0,40 0,50 0,24 0,24 0,31 0,69 0,68 

15 0,50 0,60 0,35 0,36 0,37 0,88 0,91 

30 0,70 0,90 0,41 0,43 0,51 1,07 1,31 

60 0,80 1,10 0,49 0,51 0,64 1,10 1,64 

90     0,61 0,61 0,75     

120     0,76 0,76 0,85 1,20   

180 1,10 1,10 0,94 0,92 0,95 1,83 2,85 

 

V následující tabulce č. 88 jsou uvedeny výsledky zkoušek mladého stříkaného 

betonu, konkrétně pevnosti v tlaku, měřené metodou zarážení hřebu – Hilti metoda. 

Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. v tabulce č. 39. 
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Tab. 88 – Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 

Receptura 3HRAJab 3RADMet 3RADBla 

Označení 22 23 24 25 26 27 28 

Teplota ČB 17,2 17,1 23,2 

Čas od 
nástřiku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost v 
tlaku 

Pevnost 
v tlaku 

(min) (Mpa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

3     1,79 3,23 2,62 1,83 2,83 

6 3,00 1,20 7,23 6,78 9,51 5,39 6,01 

24 15,30 8,40 12,80 12,64 11,83 15,66 10,20 

 

V následující tabulce č. 89 jsou uvedeny výsledky zkoušek stříkaného betonu, 

konkrétně pevnosti v tlaku měřené na jádrových vývrtech pro stříkané betony a 

pevnosti v tlaku pro nulový beton. Složení směsí je uvedeno v kapitole 5.2.3. 

v tabulce č. 39. 

 

Tab. 89 – Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 

Receptura

Označení "0" 22 23 "0" 24 25 26 "0" 27 28

Čas od 

nástřiku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

Pevnost 

v tlaku

(dny) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

7 45,9 33,3 32,3 40,9 18,6 17,5 17,2 41,6 16,8 25,2

28 65,3 41,6 45,9 55,6 42,2 38,9 38,4 59,2 38,5 45,1

pokles -36,3 -29,7 -24,1 -30,0 -30,9 -35,0 -23,8

3RADMet3HRAJab 3RADBla
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V následujícím grafu č. 78 jsou uvedeny průběhy nárůstu pevností mladého 

stříkaného betonu se všemi cementy pro náběhovou křivku J3. 

 
Graf 78 – Průběh nárůstu pevnosti pro betony s požadavkem na J3 
 

V následujícím grafu č. 79 jsou uvedeny výsledky pevností v tlaku na 

jádrových vývrtech pro betony s požadavkem na náběhovou křivku J3. 

 
Graf 79 – Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
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5.3.4.3. Shrnutí a diskuse výsledků receptur betonů s požadavkem na 
J2 

 

U variant, které bylo možno zkoušet na různých stavbách v celé České 

republice, byly sledovány určité parametry pro čerstvý, mladý stříkaný a ztvrdlý 

beton. Grafické porovnání výsledných hodnot těchto zkoušek je uvedeno 

v předcházející kapitole 5.3.4.1.. Oproti etapám předešlým se zkoušky prováděly na 

stavbách a ne v laboratorním prostředí. Sledoval se vliv urychlujících přísad na 

pevnost mladého stříkaného betonu. Tyto zkoušky probíhaly na stavbách díky 

spolupráci několika prováděcích firem, jedná se o stavby: 

• Rekonstrukce železničního tunelu v Mostech u Jablunkova 

• Stavba tunelového komplexu Blanka v Praze 

• Stavba železničních tunelů na trati Benešov – Votice 

• Rozšíření trasy metra V.A v Praze 

• Silniční tunel Prackovice 

• Silniční tunel 513 na dálničním okruhu v Praze 

Průběh nárůstu pevností receptur mladých stříkaných betonů s požadavkem 

na náběhovou křivku J2 je uveden grafech č. 72-76 v předcházející kapitole 5.3.4.1.. 

Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů mladých stříkaných 

a ztvrdlých betonů s požadavkem na náběhovou křivku J2 při použití různého druhu 

cementu a různých urychlujících přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvého betonu hned po zamíchání se pohybovala 

v rozmezí 180 – 240 mm – což činí 33,3% (vztaženo k nejnižší hodnotě 

konzistence v hodnoceném souboru); obsah vzduchu v čerstvém betonu 

se hned po zamíchání pohyboval v rozmezí 1,8 - 3,6% a teplota 

čerstvého betonu se hned po zamíchání a před přidáním urychlující 

přísady pohybovala v rozmezí 17,0 – 30,0 °C.  

− Se zvyšujícím se stářím mladého stříkaného betonu roste jeho pevnost. 
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− Náběhovou křivku J2 splnily všechny zkoumané betonové směsi 

s výjimkou směsí č. 1, 2 a 20. Po dosažení stáří 9 hodin splňovaly 

náběhovou křivku J2 již všechny směsi. 

− Největší rozptyl naměřených hodnot se u směsí s cementem CEM I 42,5 

R Dětmarovice nachází v období 3 h po zamíchání betonu s urychlující 

přísadou. U směsí s cementem CEM I 42,5 R Radotín se nachází v období 

0,1 h – 2 h po zamíchání betonu s urychlující přísadou. Směsi s cementy 

CEM I 42,5 R Hranice, CEM I 42,5 R Ladce a CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N 

Radotín nevykazují velké rozptyly naměřených hodnot. 

− Nejmenší rozptyl naměřených hodnot se nachází u všech směsí v období 

24 h po zamíchání betonu s urychlující přísadou.  

− Pevnost v tlaku zkoumaných betonů se pohybovala v rozmezí 17,5 – 41,8 

MPa po 7 dnech u mladého stříkaného betonu, což činí 138,8% 

(vztaženo k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); a 

v rozmezí 34,0 – 55,0 MPa po 28 dnech, což činí 61,8% (vztaženo 

k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); 

z uvedeného je zřejmé, že vliv druhu přísady a cementu na pevnost 

v tlaku je větší po 7 dnech než po 28 dnech. Dále ovšem je třeba si 

uvědomit, že velké rozdíly  hodnotách jsou způsobeny i různými dalšími 

vlivy na stavbě. 

− Pokles pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu oproti nulovému 

betonu byl v rozmezí 1,3 – 28,8% po 28 dnech, což ukazuje jak, která 

přísada ovlivňuje hydrataci cementu. Nejnižší pokles byl u kombinace 

CEM I 42,5 R Dětmarovice a Mapequick AF 3000.  

− Z výše uvedených výsledků vyplývá, že zkoušky s cementem CEM I 42,5 

R Dětmarovice ukázali velmi podobné vlastnosti za použití různých 

složení betonu. U zkoušek s cementem CEM I 42,5 R Hranice se 

výsledné vlastnosti směsí taktéž zásadně neliší. U zkoušek s cementem 

CEM I 42,5 R Radotín, kde byl největší soubor výsledků, se nejlepší 

výsledky prokázali u kombinace s přísadou Mapequick 101 FFG. Cement 

CEM I 42,5 R Ladce nemůže být hodnocen, jelikož zde byla zkoušena 
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pouze jedna směs. U CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N Radotín se ukazuje vliv 

dávky urychlující přísady tak, že tvar křivky je velmi podobný ovšem při 

vyšší dávce má vyšší hodnoty. 

 

5.3.4.4. Shrnutí a diskuse výsledků receptur betonů s požadavkem na 
J3 

 

Na variantách, které bylo možno zkoušet na různých stavbách v celé České 

Republice, byly sledovány určité parametry pro čerstvý, mladý stříkaný a ztvrdlý 

beton. Grafické porovnání výsledných hodnot těchto zkoušek je uvedeno 

v předcházející kapitole 5.3.4.2. Oproti etapám předešlým se zkoušky prováděly na 

stavbách a ne v laboratorním prostředí, sledoval se vliv urychlujících přísad na 

pevnost mladého stříkaného betonu. Tyto zkoušky probíhaly na stavbách díky 

spolupráci několika prováděcích firem, jedná se o stavby: 

• Rekonstrukce železničního tunelu v Mostech u Jablunkova 

• Stavba tunelového komplexu Blanka v Praze 

• Stavba železničních tunelů na trati Benešov – Votice 

• Rozšíření trasy metra V.A v Praze 

• Silniční tunel Prackovice 

• Silniční tunel 513 na dálničním okruhu v Praze 

Průběh nárůstu pevností receptur mladých stříkaných betonů s požadavkem 

na náběhovou křivku J3 je uveden ve společném grafu 78 v předcházející kapitole 

5.3.4.2. 

Z analýzy provedených porovnání sledovaných parametrů mladých stříkaných 

a ztvrdlých betonů s požadavkem na náběhovou křivku J3 při použití různého druhu 

cementu a různých urychlujících přísad vyplývá: 

− Konzistence čerstvého betonu hned po zamíchání se pohybovala 

v rozmezí 170 – 220 mm – což činí 29,4% (vztaženo k nejnižší hodnotě 

konzistence v hodnoceném souboru); obsah vzduchu v čerstvém betonu 

se hned po zamíchání pohyboval v rozmezí 1,6 - 2,0% a teplota 
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čerstvého betonu se hned po zamíchání a před přidáním urychlující 

přísady pohybovala v rozmezí 17,1 – 23,2 °C.  

− Se zvyšujícím se stářím mladého stříkaného betonu roste jeho pevnost. 

− Na požadovanou náběhovou křivku J3 dosáhla pouze směs betonu č. 28. 

− Po dosažení stáří 3 - 6 hodin splňují náběhovou křivku J3 již všechny 

směsi s výjimkou směsi č. 23. 

− Největší rozptyl naměřených hodnot se nachází v období 0,5 h po 

zamíchání betonu s urychlující přísadou. V období 0,5 h je rozptyl hodnot 

219,5% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru). 

− Nejmenší rozptyl naměřených hodnot se nachází u všech směsí v období 

24 h po zamíchání betonu s urychlující přísadou. V období 24 h je rozptyl 

hodnot 86,4% (vztaženo k nejnižší hodnotě konzistence v hodnoceném 

souboru). 

− Pevnost v tlaku zkoumaných betonů se pohybovala v rozmezí 16,8 – 33,3 

MPa po 7 dnech u mladého stříkaného betonu, což činí 98,2% (vztaženo 

k nejnižší hodnotě pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); a v rozmezí 

38,4 – 45,9 MPa po 28 dnech, což činí 19,5% (vztaženo k nejnižší 

hodnotě pevnosti v tlaku v hodnoceném souboru); z uvedeného je 

zřejmé, že vliv druhu přísady a cementu na pevnost v tlaku je větší po 7 

dnech než po 28 dnech. Dále ovšem je třeba si uvědomit, že velké rozdíly  

v hodnotách jsou způsobeny i různými dalšími vlivy na stavbě. 

− Pokles pevnosti v tlaku mladého stříkaného betonu oproti nulovému 

betonu byl v rozmezí 23,8 – 36,3% po 28 dnech, což ukazuje jak která 

přísada ovlivňuje hydrataci cementu. Nejnižší pokles byl u kombinace 

CEM I 42,5 R Radotín a Mapequick 101 FFG.  
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6. DISKUSE VÝSLEDKŮ 
 
 

V této části práce jsou podrobně analyzovány výsledky a poznatky získané v 

předchozích etapách.  

 

6.1. Poznatky o vlivu přísad do betonu na jeho 
vlastnosti 

 

V průběhu celé práce byl nashromážděn velký soubor výsledků, u nichž vznikly 

i různé odchylky či chyby měření. Tato kapitola je určená k podrobnému rozboru 

výsledků ze všech etap a zejména k tomu, aby se vysvětlil vliv jednotlivých přísad na 

vlastnosti čerstvých a ztvrdlých malt, čerstvých a ztvrdlých betonů a hlavně pak na 

vlastnosti mladých stříkaných betonů.  

 
6.1.1. Vliv přísad na vlastnosti malt v etapě I. 
 

V této etapě bylo prováděno porovnání účinnosti plastifikačních přísad na 

cementových maltách s různými kombinacemi cementů a drobného kameniva. U 

čerstvé malty byl sledován vliv plastifikačních přísad na konzistenci v čase a u ztvrdlé 

malty pak vliv na 1, 7 a 28 denní pevnosti. Soubor zkoušek byl rozdělen do tří skupin 

dle různé lokality písku frakce 0-4 mm. Pro všechny cementy byla použita stejná 

dávka dané  plastifikační přísady, pouze pro směsi s cementem  CEM I 42,5 R 

Radotín bylo nutné zvýšit dávky plastifikační přísady, aby bylo dosaženo  požadované 

konzistence. 

U všech zkoumaných směsí, kde se zkoušely kombinace plastifikačních přísad 

a cementů s různým drobným kamenivem frakce 0-4 mm, byl prokázán pozitivní vliv 

jednotlivých plastifikačních přísad na konzistenci čerstvé malty. Tento vliv se lišil dle 

druhu cementu, ovšem vždy se prokázalo, že plastifikační přísady prodlužují 

zpracovatelnost čerstvé malty.  

Celkově nejlepších výsledků bylo dosaženo v čase do 45 minut od zamíchání u 

malt s cementy CEM I 42,5 R Dětmarovice a CEM I 42,5 R Ladce. V čase 90 minut po 

zamíchání byl pak nejlépe hodnocen cement CEM I 42,5 R Dětmarovice. U zkoušek 
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se projevil vliv různých typů plastifikačních přísad. Lépe, s ohledem jejich vlivu na 

konzistenci čerstvé směsi dopadly plastifikační přísady na bázi polykarboxylátů než 

přísady na míchané bázi polykarboxylátů s lignosulfonany, a to u všech zkoumaných 

cementů.  

Z hodnoceného souboru pak byla nejlepší variantou pro drobné kamenivo 

frakce 0-4 mm z lokality Dětmarovice kombinace cementu CEM I 42,5 R Dětmarovice 

s přísadou Dynamon SX 14, u které byl zjištěn nejnižší pokles konzistence čerstvé 

malty v čase. Nejvyšší pokles konzistence v čase byl naopak  zjištěn u kombinace 

CEM I 42,5 R Radotín s přísadou CemexFlow CSP 533.  

Pro maltové směsi s drobným kamenivem frakce 0-4 mm z lokality Dobříň byl  

nejnižší pokles konzistence čerstvé malty v čase zjištěn u směsi s cementem CEM I 

42,5 R Dětmarovice s přísadou Dynamon SX 14. Nejvyšší pokles konzistence v čase 

byl naopak  zjištěn u maltové směsi s cementem CEM I 42,5 R Radotín s přísadou 

CemexFlow CSP 533.  

Pro maltové směsi s drobným kamenivem frakce 0-4 mm z lokality Náklo byl  

nejnižší pokles konzistence čerstvé malty v čase zjištěn u směsi s cementem CEM I 

42,5 R Ladce s přísadou Dynamon SX 14. Nejvyšší pokles konzistence v čase byl 

naopak  zjištěn u maltové směsi s cementem CEM I 42,5 R Ladce s přísadou 

Dynamon PCT210. 

Vliv druhu plastifikační přísady na pevnosti ztvrdlé malty lze kromě dopadů na 

jednodenní pevnosti považovat za považovat za málo významný. 

Pro ztvrdlé malty ve stáří 7 dní jsou pevnosti srovnatelné. Ve stáří 28 dní jsou 

pevnosti ztvrdlé malty více ovlivněny pevnostními parametry použitého cementu než 

druhem použité plastifikační přísady.  

Jednodenní pevnosti ztvrdlé malty jsou vyšší u maltových směsí, ve kterých 

byly použity plastifikační přísady na bázi polykarboxylátů, než  malty obsahující 

kombinaci přísad na bázi polykarboxylátů s lignosulfonany.  

Provedený vyhledávací výzkum potvrdil všeobecně známý fakt, že plastifikační 

přísady pozitivně ovlivňují zpracovatelnost směsi a ovlivňují vývin počátečních 
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pevností u kompozitů na bázi silikátových pojiv, i když míra jejich vlivu závisí od 

druhu a vlastností ostatních  použitých složek kompozitu. 

Těchto výsledků bylo dosaženo z důvodu jiného vlivu plastifikačních přísad na 

cementové malty. Plastifikační přísady s částečným obsahem lignosulfonanů totiž 

nemají stejné plastifikační účinky jako přísady, které jsou pouze na bázi 

polykarboxylátů, proto je ztráta zpracovatelnosti výraznější a negativní vliv na 

hodnoty vodního součinitele vyšší. Zároveň plastifikační přísady na bázi 

lignosulfonanů zpomalují tvrdnutí betonu a tím ovlivňují zejména krátkodobé 

pevnosti, které jsou pak nižší v porovnání se směsmi, kde jsou použity přísady na 

bázi polykarboxylátů. Tento vliv se prokázal v první etapě. 

 
6.1.2. Vliv přísad na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých betonů 

 

V této etapě bylo prováděno porovnání účinnosti vybraných plastifikačních 

přísad s různými kombinacemi cementů, a to na směsích navržených tak, aby splnily 

po přidání urychlujících přísad požadovanou pevnostní náběhovou křivku J2 nebo J3.  

Bylo ověřováno chování betonů pouze s přídavkem plastifikačních přísad, 

problematika související s urychlujícími  přísadami je řešena v rámci dalších etap.  

U čerstvých betonů byl sledován vliv plastifikačních přísad na konzistenci 

v čase a u ztvrdlého betonu pak vliv na 1, 7 a 28 denní pevnosti.  

Experimentální práce byly prováděny na čtyřech souborech betonů, ve kterých 

byl rozhodujícím druh cementu a příslušné  požadované náběhové křivky pevností. 

Soubory byly vyhodnocovány dle požadované náběhové normové křivky. 

Požadavek na konzistenci čerstvého betonu byl 230 ± 20 mm sednutí 

Abramsova kužele. Pro dosažení požadované konzistence byla v betonu proměnnou 

pouze dávka plastifikační přísady,  hodnota vodního součinitele byla konstantní.   

Z analýzy sledování vlivu kombinace různých plastifikačních přísad a různých 

cementů pro dosažení náběhových křivek pevností J2 a J3 vyplývá, že i zde použité 

plastifikační přísady různou měrou ovlivňují konzistenci čerstvého betonu a současně 

různou měrou prodlužují dobu jeho zpracovatelnosti. Míra jejich  vlivu závisí na 

synergickém  působení systému přísada - cement. 
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Pro receptury směsí s návrhem na náběhovou křivku J2 se u zkoušek 

konzistence v čase prokázaly následující vlastnosti. Nejlépe se v tomto ohledu choval 

v čase 60 minut od zamíchání cement CEM I 42,5 R Ladce, a to u obou typů 

plastifikačních přísad. U zkoušek se projevil vliv druhu plastifikační přísady, lépe 

v ohledu vlivu na konzistenci čerstvé směsi dopadly plastifikační přísady na bázi 

polykarboxylátů, než přísady na míchané bázi polykarboxylátů s lignosulfonany, a to 

u všech zkoumaných cementů. Celkově nejlepší kombinací pak byla pro požadovanou 

náběhovou křivku J2 kombinace cementu CEM I 42,5 R Ladce s přísadou Dynamon 

SX 14, kde byl pokles konzistence v čase nejnižší. Naopak nejhorší byla kombinace 

CEM I 42,5 R Dětmarovice s přísadou CemexFlow CSP 533, kde byl pokles 

konzistence v čase nejvyšší.  

Pro receptury betonu s návrhem na náběhovou křivku J3 se u zkoušek 

konzistence v čase prokázaly následující vlastnosti. Nejlépe se v tomto ohledu choval 

v čase 60 minut od zamíchání v kombinaci s přísadou na bázi polykaboxylátů cement 

CEM I 42,5 R Ladce a v kombinaci s přísadou na míchané bázi cement CEM I 42,5 R 

Dětmarovice. U zkoušek se projevil vliv druhu plastifikační přísady. Lépe v ohledu 

vlivu na konzistenci čerstvé směsi dopadly plastifikační přísady na bázi 

polykarboxylátů, než přísady na míchané bázi polykarboxylátů s lignosulfonany, a to 

u všech zkoumaných cementů. Celkově nejlepší kombinací pak byla pro požadovanou 

náběhovou křivku J3 kombinace cementu CEM I 42,5 R Ladce s přísadou Dynamon 

SX 14, kde byl pokles konzistence v čase nejnižší. Naopak nejhorší byla kombinace 

CEM I 42,5 R Ladce s přísadou CemexFlow CSP 533, kde byl pokles konzistence 

v čase nejvyšší.  

Na ztvrdlých betonech je zřejmý vliv různého typu (chemické báze přísady) na 

vývoj pevností v čase. 

Pevnosti betonu ve stáří jeden den jsou vyšší u betonů s přísadou na bázi 

polykarboxylátů ve srovnání s betony s kombinací přísad na bázi polykarboxylátů 

s lignosulfonany. Toto lze vysvětlit chemizmem působení - v případě kombinované 

přísady obsahující lignosulfonany dochází ke zpomalení hydratačního procesu 

cementu v důsledku zpomalujících účinků sacharidů obsažených v ligninsulfonanu. 
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Pevnosti betonů ve stáří 7 dní vykazují zanedbatelné rozdíly, tzn. vliv typu 

přísady na pevnost betonu je zanedbatelný.  

Pevnosti betonů ve stáří 28 dní jsou významněji ovlivněny typem přísady 

v betonu. Vyšších pevností je dosahováno u betonů s přísadou na bázi 

polykarboxylátů a lignosulfonanů, a to jak pro náběhovou křivku pevností J2, tak i J3, 

kde je tento vliv ještě výraznější. Zde se projevuje synergický účinek složek 

kombinované přísady, která sice zpomaluje hydratační proces v počátečním  období 

tuhnutí a tvrdnutí cementu, avšak příznivě ovlivňuje dlouhodobé pevnosti. Přísady na 

bázi  polykarboxylátů mají příznivější vliv na počáteční pevnosti, které jsou 

rozhodující u stříkaných betonů z hlediska požadavků náběhových křivek pevností. 

 
6.1.3. Vliv přísad na vlastnosti stříkaných betonů 

v laboratorních podmínkách v etapě IIb 
 
 

V této etapě jsem se zabýval zkouškami mladých stříkaných betonů 

vyrobených v laboratorních podmínkách. Dávka přísad byla určena dle doporučení 

výrobce a to tak, aby splnila požadavky na náběhovou křivku J2 a J3. Zkoušely se 

různé kombinace cementů, plastifikačních a urychlujících přísad. Receptury byly 

navrženy tak, aby splňovaly předpokládané náběhové křivky J2 a J3. Na betonech 

byly sledovány zejména náběhové pevnostní křivky u mladých stříkaných 

betonů.Dále pak  pevnosti v tlaku ve stáří 7 a 28 dnů. A porovnání pevností mezi 

nulovým betonem a betonem s urychlující přísadou. 

U souboru výsledků, kde se zkoušely kombinace různých urychlujících přísad a 

různých cementů pro náběhovou křivku J2 byl prokázán vliv jednotlivých urychlujících 

přísad na pevnost mladého stříkaného betonu. Pro receptury s návrhem pro 

náběhovou křivku J3 se pak vybrala vždy vhodnější urychlující přísada pro každý 

jednotlivý cement. Vliv urychlující přísady se lišil dle druhu cementu, ovšem vždy se 

ukázalo, že urychlující přísady ovlivňují pevnost mladého stříkaného betonu. Pro 

všechny cementy byla použita stejná hodnota vodního součinitele a dle toho zvolena 

dávka plastifikační přísady tak, aby bylo dosaženo konzistence čerstvého betonu 

kolem 230 ± 20 mm sednutí Abramsova kužele a navržena dávka urychlující přísady 

tak, aby byla splněna požadovaná náběhová křivka J2 či J3.  
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Pro receptury betonu s návrhem na náběhovou křivku J2 se u zkoušek 

pevností mladého stříkaného betonu prokázaly následující vlastnosti. Urychlující 

přísady ovlivňují pevnosti mladého stříkaného betonu zejména ve stáří od 0,1 h do 1 

h od přidání urychlující přísady, poté se vliv urychlující přísady srovnává a další 

rozdílné hodnoty jsou dosaženy ve stáří od 3 h do 9 h po přidání urychlující přísady. 

 Tento jev lze vysvětlit reakcí mezi různými druhy  cementu a  urychlujících 

přísad. Bylo zjištěno, že neexistuje přímá úměra mezi pevnostmi v době do 1 hodiny 

od přidání urychlující přísady a pevnostmi ve stáří kolem 6 hod. od přidání urychlující 

přísady.  Pro jednu kombinaci cementu a urychlující přísady jsou sice dosaženy vyšší 

hodnoty pevností ve stáří do 1 hod. od přidání urychlující přísady než u jiné 

kombinace, ale ve stáří mladého stříkaného betonu cca 6 hod. je poměr pevností 

opačný.  Toto lze vysvětlit různým chemickým složením cementu a různou jemností 

mletí. U cementů s vyšším obsahem Al2O3 se dá očekávat rychlejší reakce 

s urychlující přísadou a tím způsobený rychlejší vývin pevností mladého stříkaného 

betonu. Podobný vliv má jemnost mletí cementu a to čím jemněji je namletý cement 

tím rychlejší bude reakce s urychlující přísadou, a tím bude rychlejší vývin pevností 

mladého stříkaného betonu. 

 Celkově nejlepšími kombinacemi  byly pro požadovanou náběhovou křivku J2 

kombinace cementu CEM I 42,5 R Ladce s plastifikační přísadou Dynamon SX 14 a 

urychlující přísadou Mapequick 101 FFG a kombinace cementu CEM I 42,5 R Radotín 

s plastifikační přísadou Dynamon SX a urychlující přísadou Mapequick 101 FFG. U 

obou bylo jako u jediných dosaženo parametrů pro  požadovanou náběhovou křivku 

J2. Ostatní  zkoumané stříkané betony požadavky pro náběhovou křivku mladého 

stříkaného betonu J2 nesplnily. Zde je otázkou, do jaké míry je hodnověrná zkouška 

penetrační jehlou  při zjišťování pevností mladého betonu s diametrálně odlišným 

zhutněním od zhutnění v reálné konstrukci.   

Pro receptury betonu s návrhem na náběhovou křivku J3 se u zkoušek 

pevností mladého stříkaného betonu prokázaly následující vlastnosti. Vliv přísad je 

stejný jako u receptur s požadovanou náběhovou křivkou J2. Ovšem u stříkaných 

betonů vyrobených v laboratorních podmínkách (beton připravován v laboratorní 

míchačce s nuceným mícháním a hutnění bylo prováděno vibrací s přítlakem) nebylo 
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dosaženo parametrů požadovaných pro náběhovou křivku pevností J3.  Toto lze 

vysvětlit právě v odlišnosti přípravy betonu v laboratoři a při praktických aplikacích, 

kde jsou konzistence a zejména zhutnění stříkaného betonu značně odlišné. 

Byl prokázán jednoznačný vliv druhu cementu a typu urychlující přísady na 

pevnosti mladého i ztvrdlého stříkaného betonu. U mladého betonu nemá   tento vliv 

proporcionálně vzrůstající tendenci, tj. vyšší pevnosti ve stáří betonu 1 hod. nemusí  

odpovídat  vyšší pevnost mladého betonu ve stáří cca 6 hodin.  U ztvrdlého 

stříkaného betonu s nižšími pevnostmi po 1 hodině jsou zpravidla pevnosti ve stáří 7 

a 28 dní vyšší u stříkaných betonů, které vykazovaly vyšší počáteční pevnosti. Tento 

jev byl zjištěn jak u betonů s náběhovou křivkou pevností J2, tak i u betonů 

s náběhovou křivkou J3, kde je  podstatně výraznější.   

Druh urychlující přísady v kombinaci s druhem cementu a plastifikační přísady 

zásadně ovlivňují pevnosti mladého stříkaného betonu a současně i  jeho konečné 

pevnosti. Pevnosti stříkaného betonu ve stáří 28 dní ve všech případech byly větší 

něž 30 MPa. Z hlediska nejčastěji v praxi používaných  pevnostních tříd stříkaných 

betonů  C 20/25 nebo C 25/30 jsou tyto hodnoty pevností dostačující. 

Z výše uvedeného vyplývá, že pro stříkané betony jsou rozhodující krátkodobé 

pevnosti z důvodu dosažení požadované náběhové křivky a proto je nezbytné tuto 

skutečnost  zohlednit při návrhu složení směsi stříkaného betonu. 

 
6.1.4. Vliv přísad na vlastnosti stříkaných betonů aplikovaných 

na reálných konstrukcích 
 
 

Poslední etapou experimentálních prací bylo ověřování vlastností mladých 

stříkaných betonů aplikovaných na různých stavbách v České republice. Vzhledem 

k velké variaci možností na stavbách  se odzkoušela spousta různých variant složení 

betonů, plastifikačních a urychlujících přísad tak, aby splňovaly předpokládané 

náběhové křivky J2 a J3. U většiny receptur se vyzkoušely i rozličné dávky urychlující 

přísady. 

Ve vzniklém souboru hodnot se prokázaly stejné vlivy urychlujících přísad na 

vlastnosti jak mladých stříkaných betonů, tak na vlastnosti ztvrdlých betonů jako u 
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předchozí etapy. Zejména se pak projevil vliv správně zvolené kombinace cementu, 

plastifikační a urychlující přísady i s ohledem na použité kamenivo. Výsledné hodnoty 

se mezi sebou nedají moc porovnávat, jelikož byly ovlivněny klimatickými 

podmínkami, vlivy obsluhy stříkacího stroje, samotným stříkacím strojem, konzistencí 

a složením čerstvého betonu a také délkou transportu čerstvého betonu na stavbu. 

Při porovnávání různých dávek urychlujících přísad pro stejný beton se 

prokázalo, že dávka urychlující přísady ovlivňuje zejména pevnosti mladého 

stříkaného betonu v období od 0,1 h do 3 h od přidání urychlující přísady a to tak, že 

při vyšší dávce je dosaženo v tomto období vyšších hodnot nezávisle na chemické 

bázi urychlující přísady. Hodnoty ve stáří betonu 24 h se pak srovnávají a dávka 

urychlující přísady nemá na tyto pevnosti zásadní vliv. Mnohem větší vliv na tyto 

pevnosti má teplota prostředí a dávka a druh cementu. 

Pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech se pak s vyšší dávkou urychlující přísady 

snižují. Dá se tedy říci, že dávka urychlující přísady má vliv na konečné pevnosti 

stříkaného betonu. 

 

6.2. Porovnání výsledků experimentálních prací v 
laboratoři s výsledky z praktických aplikací 

 
V rámci praktických aplikací byly využity některé receptury stříkaných betonů 

vyráběných v laboratorních podmínkách (etapa IIb), což umožňuje provést porovnání  

pevností mladých   stříkaných betonů.  

V následujících grafech jsou porovnávány náběhové křivky pevností 

podobných variant stříkaných betonů aplikovaných na stavbě  s náběhovými křivkami 

pevností  betonů vyrobených v laboratoři. 
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Graf 80 – Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R 
Dětmarovice 
 

V grafu č. 80 je zobrazeno porovnání náběhové pevnostní křivky mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Dětmarovice a urychlující přísadou 

Mapequick AFK 889. Jedná se o porovnání náběhové křivky mladého stříkaného 

betonu vyrobeného v laboratorním prostředí a vyrobeného pomocí skutečného 

stříkacího zařízení v praxi. U obou zkoušených variant byla použita dávka urychlující 

přísady 6,5%. 

Křivka s označením U2D889 (červená)  zobrazuje náběhovou křivku 

laboratorně vyrobeného  betonu a křivka s označením DĚT889 (zelená) zobrazuje  

náběhovou křivku stříkaného betonu aplikovaného na stavbě. Z porovnání je zřejmé, 

že laboratorně vyrobený beton vykazuje nižší hodnoty pevností, zejména 

v počátečním  období  od 0,1 hod. do 2 hod., což  lze vysvětlit především různou 

mírou zhutnění stříkaného betonu. 
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Graf 81 – Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R Hranice 
 

V grafu č. 81 je zobrazeno porovnání náběhové pevnostní křivky mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Hranice a urychlující přísadou 

Mapequick 101 FFG. Jedná se o porovnání náběhové křivky mladého stříkaného 

betonu vyrobeného v laboratorním prostředí a vyrobeného pomocí skutečného 

stříkacího zařízení v praxi. U zkoušených variant byly použity různé dávky urychlující 

přísady, a to v laboratorním prostředí dávka 7% a při zkouškách na stavbě dávky 6% 

a 7,5%. 

Křivka s označením U2H101 (červená)  zobrazuje náběhovou křivku 

laboratorně vyrobeného  betonu a křivky s označením HRAJab (zelená) a HRAJab 

(modrá)  zobrazují náběhové křivky stříkaného betonu aplikovaného na stavbě. 

Z porovnání je zřejmé, že laboratorně vyrobený beton vykazuje nižší hodnoty 

pevností, zejména v počátečním  období  od 0,1 hod. do 2 hod. Toto lze opět 

vysvětlit především různou mírou zhutnění stříkaného betonu a faktem, že se 

zvyšující se dávkou urychlující přísady se zvyšují i pevnosti v počátečním období  

tuhnutí stříkaného betonu od 0,1 hod. do 3 hod.. 
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Graf 82 – Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R Radotín 
 

V grafu č. 82 je zobrazeno porovnání náběhové pevnostní křivky mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Radotín a urychlující přísadou 

Mapequick 101 FFG. Jedná se o porovnání náběhové křivky mladého stříkaného 

betonu vyrobeného v laboratorním prostředí a vyrobeného pomocí skutečného 

stříkacího zařízení v praxi. U zkoušených variant byly použity různé dávky urychlující 

přísady, a to v laboratorním prostředí dávka 8% a při zkouškách na stavbě dávky 7% 

a 8,5%. 

Křivka s označením U2R101 (červená)  zobrazuje náběhovou křivku 

laboratorně vyrobeného  betonu a křivky s označením RADPra (zelená) a RADPra 

(modrá) zobrazují náběhové křivky stříkaného betonu aplikovaného na stavbě. 

Z porovnání je zřejmé, že laboratorně vyrobený beton vykazuje nižší hodnoty 

pevností něž stříkaný beton s dávkou urychlovače 8,5,%, a to zejména v počátečním  

období  od 0,1 hod. do 2 hod.. Toto lze vysvětlit především různou mírou zhutnění 

stříkaného betonu - pevnosti mladého stříkaného betonu, zejména 

v počátečním  období  od 0,1  hod. do 2 hod. při dávce urychlovače 7,0%, 

jsou v podstatě  nezávisle na způsobu zpracování stříkaného betonu.   I zde 
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bylo zjištěno, že se zvyšující se dávkou urychlující přísady se zvyšují pevnosti 

v počátečním období  tuhnutí stříkaného betonu od 0,1  hod. do 3 hod.. 

 
 

 
Graf 83 – Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R Ladce 
 

V grafu č. 83 je zobrazeno porovnání náběhové pevnostní křivky mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Ladce a urychlující přísadou Mapequick 

101 FFG. Jedná se o porovnání náběhové křivky mladého stříkaného betonu 

vyrobeného v laboratorním prostředí a vyrobeného pomocí skutečného stříkacího 

zařízení v praxi. U obou zkoušených variant byla použita dávka urychlující přísady 

7,5%. 

Křivka s označením U2L101 (červená)  zobrazuje náběhovou křivku 

laboratorně vyrobeného  betonu a křivka s označením LADJab (zelená) zobrazuje  

náběhovou křivku stříkaného betonu aplikovaného na stavbě. Z porovnání je zřejmé, 

že laboratorně vyrobený beton vykazuje nižší hodnoty pevností, zejména 

v počátečním  období  od 0,1 hod. do 2 hod.. I v tomto případě  to lze vysvětlit 

především různou mírou zhutnění danou různým způsobem výroby stříkaného 

betonu. 
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Graf 84 – Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5R Hranice – J3 
 

V grafu č. 84 je zobrazeno porovnání náběhové pevnostní křivky mladého 

stříkaného betonu s cementem CEM I 42,5 R Hranice a urychlující přísadou 

Mapequick 101 FFG. Jedná se o porovnání náběhové křivky mladého stříkaného 

betonu pro J3 vyrobeného v laboratorním prostředí a vyrobeného pomocí skutečného 

stříkacího zařízení v praxi. U zkoušených variant byly použity různé dávky urychlující 

přísady, a to v laboratorním prostředí dávka 9% a při zkouškách na stavbě dávky 8% 

a 9%. 

Křivka s označením U3H101 (červená)  zobrazuje náběhovou křivku 

laboratorně vyrobeného  betonu a křivky s označením 3HRAJab (zelená) a 3HRAJab 

(modrá) zobrazují náběhové křivky stříkaného betonu aplikovaného na stavbě. 

Z porovnání je zřejmé, že laboratorně vyrobený beton vykazuje nižší hodnoty 

pevností něž stříkaný beton s dávkou urychlovače 9%, a to zejména v počátečním  

období  od 0,1 hod. do 0,5 hod., toto lze vysvětlit především různou mírou zhutnění 

stříkaného betonu.  I zde bylo potvrzeno, že  se zvyšující se dávkou urychlující 

přísady se zvyšují i pevnosti v počátečním období  tuhnutí stříkaného betonu od 0,1 

do 3 hod.. 
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Z analýzy provedených porovnání vyplývá, že počáteční pevnosti mladého 

stříkaného betonu  ověřované na betonech laboratorně vyrobených jsou značně nižší, 

než pevnosti betonů obdobného složení aplikovaných na stavbě stříkacími zařízeními. 

Uvedenou skutečnost je třeba zohlednit při laboratorním ověřování navržených 

stříkaných betonů, např. při průkazních zkouškách stříkaných betonů. 

Po získání dostatečného souboru hodnot z pevností mladého stříkaného 

betonu připraveného resp. aplikovaného oběma způsoby, by bylo možné zvážit resp. 

posoudit reálnost zpracování orientačních přepočítávacích koeficientů resp. vztahů. 

Vzhledem k rozsáhlosti uvedeného problému, je toto námět pro další řešení  

problematiky stříkaných betonů, protože při stavebních aplikacích  působí i další vlivy 

např. typ strojního zařízení, klimatické podmínky, lidský faktor. 

 

6.3. Poznatky ze zkoušení mladého stříkaného betonu 
penetrační jehlou  

 
Z analýzy poznatků k  výsledkům měření pevností mladého stříkaného betonu 

vyplývá, že při zjišťování počáteční pevnosti stříkaných betonů vyrobených  

v laboratoři penetrační jehlou v období mezi 1 až 3 hodinami (beton připravován 

v laboratorní míchačce s nuceným mícháním a hutnění bylo prováděno vibrací 

s přítlakem, což je diametrálně odlišný způsob od jeho aplikace na stavbě stříkacím 

strojem), zjištěné hodnoty pevností vykazují minimální rozdíly nezávisle na složení   

stříkaného betonu, zejména u vyšších hodnot pevností v tomto období.  Toto však 

není v korelaci s pevnostmi zjištěnými u stříkaných betonů aplikovaných stříkacím 

strojním zařízením, kde jsou pevnosti jednak vyšší, jednak se zde projevuje vliv 

složení betonu (druh cementu,  druh přísad a jejich dávkování).  

 
 

6.4. Přínos pro praxi 
 

V této práci byly navrženy a ověřeny receptury pro náběhové pevnostní křivky 

J2 a J3. Zejména byla ověřena možnost návrhu receptur pro stříkané betony pomocí 

laboratorních zkoušek při použití nyní používané metodiky. Pomocí laboratorního 
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postupu lze navrhnout nejvhodnější variantu pro stříkaný beton s definovanými 

vlastnostmi. Vzhledem k použití pro praxi je to pak zejména pevnostní náběhová 

křivka mladého stříkaného betonu, kde je důležité prověřit vhodnost použití přísad 

urychlujících tuhnutí betonu v kombinaci s vybraným cementem. Důležitou vlastností 

je také zpracovatelnost čerstvého betonu a jeho chování při transportu. Z tohoto 

požadavku vyplynul postup, který byl v této práci zkoušen, jak vybrat nejvhodnější 

plastifikační přísadu, která v kombinaci s daným cementem splní nejlépe požadavky 

stavby. Zároveň velmi specifickou vlastností stříkaného betonu je jeho spad, což se 

pak projevuje na celkové ceně samotné stavby. Spad se dá ovlivnit vhodným 

složením stříkaného betonu, které se dá ověřit laboratorně tak, aby směs měla co 

nejlepší přilnavost ke konstrukci a dala se na ni výborně nanášet. Z poznatků 

získaných v rámci experimentálních prací vyplývá, že by bylo  účelné   ověřit použitou 

metodiku prácí a najít vhodnější metody pro zjišťování pevností mladého stříkaného 

betonu zejména z hlediska přesnosti měření. 

Tato všechna uvedená fakta a zkušební postupy samozřejmě nejvíce 

napomáhají k nalezení co nejekonomičtějšího řešení pro dané podmínky vybrané 

stavby. 

 
 

6.5. Přínos pro vědní obor 
 

Byl prokázán vliv plastifikačních přísad na reologii čerstvého betonu v čase. 

Dále bylo rozdiskutováno a potvrzeno působení přísad urychlujících tuhnutí na 

krátkodobé a dlouhodobé pevnosti stříkaných betonů. Byla prověřena laboratorní 

metodika navrhování receptur pro stříkané betony, což se dále ověřilo a prokázalo 

v praxi. Zároveň se v praxi ověřila úzká těsnost výsledků s výsledky z laboratorního 

prostředí.  

 
 
 
 

7. ZÁVĚR 
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 Disertační práce řešila problematiku technologie stříkaných betonů mokrou 

cestou, zejména pak vlivu plastifikačních a urychlujících přísad do betonu. Hlavními 

sledovanými parametry byly vlivy urychlující přísady na náběh pevností mladých 

stříkaných betonů, vliv plastifikační přísady na vodní součinitel a zpracovatelnost 

čerstvých betonů v čase, reakce mezi přísadou urychlující tuhnutí a různými typy 

cementů. Byly provedeny návrhy receptur pro náběhové pevnostní křivky J2 a J3 a 

tyto receptury byly následně ověřeny v praxi. Metodika řešení jednotlivých etap práce 

umožnila prověření vlivu plastifikační přísady na vodní součinitel u čerstvých malt a 

čerstvých betonů a stejně tak i na jejich zpracovatelnost v čase. Tyto vlastnosti totiž 

ovlivňují vlastnosti stříkaných betonů, zejména samotnou náběhovou pevností křivku, 

která je u technologie stříkaných betonů jedním z nejdůležitějších parametrů. Dále 

také konečné pevnosti stříkaných betonů. Plastifikační přísady se prověřily na 

čerstvých maltách a vybrané kombinace pak na čerstvých betonech. V následné fázi 

se do receptur betonů, navržených na požadované pevnostní náběhové křiky J2 a J3, 

přidaly přísady urychlující tuhnutí betonu.  Snahou bylo stanovit receptury vhodné 

pro technologii mokrých stříkaných betonů tak, aby byly vhodné pro použití na 

stavbě a splnily všechny požadavky a následně byla tato receptura ověřena v praxi.  

 Nejdůležitějším bodem byl právě návrh receptury tak, aby splnila požadovanou 

náběhovou pevnostní křivku J2 a J3 pro různé druhy cementů a výběr správné 

plastifikační přísady a přísady urychlující tuhnutí betonu. 

 Přínosem této práce je bezpochyby dokonalejší zmapování technologie 

stříkaných betonů a vlivu různých typů přísad. Dále pak určité porovnání metodiky 

laboratorního návrhu a její aplikace do praxe. Většinou se totiž v praxi přistupuje 

k samotnému návrhu dle praktických zkušeností, a tak bylo snahou prověřit i 

možnost zapojení laboratorních prácí do těchto návrhů. Současně je třeba si 

uvědomit, že   tomto oboru probíhá dost velký konkurenční boj,  a tak se většinou 

praktické znalosti mezi konkurenčními firmami nesdílí a nediskutují se ani na 

tematických konferencích. Proto je přínosem této práce zejména to, že byla 

prověřena metodika návrhu receptury v laboratorním prostředí a její využití v praxi. 

Závěrem bych rád zdůraznil, že je nutné sledovat vliv kvality samotného 

cementu, hlavně pak jakékoliv výkyvy jeho vlastností, zejména pak chemismu a 

jemnosti mletí. Důležité je sledovat i kvalitu kameniva a množství jemných částic a 
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jílů obsažených zejména v drobné frakci. Pokud má tato práce být opravdu důležitým 

přínosem, je třeba zachování vlastností vstupních materiálů tak, jak byly zjištěny  

v úvodních laboratorních zkouškách.  

Získané poznatky  umožňují  zjednodušení, zlevnění a urychlení zadávání a 

vyrobení průkazních zkoušek na stříkané betony definovaných vlastností, jelikož se  

může provést rychlé laboratorní ověření a neztrácí se čas mnohdy složitou přípravou 

a zkoušením těchto betonů na stavbách. 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 195 -

 

8. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 
 

[1] Stříkaný beton v podzemním stavitelství – Český tunelářský komitét ITA-AITES 

Pracovní skupina pro stříkaný beton (2008) 

[2] Zásady a principy NRTM jako převažující metody konvenčního tunelování v ČR - 

Český tunelářský komitét ITA-AITES Pracovní skupina pro stříkaný beton (2006) 

[3] Melbye T.: Stříkaný beton (1994) 

[4] Zásady pro používání stříkaného betonu - Český tunelářský komitét ITA-AITES 

(2003) 

[5] ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 

[6] ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 3: Stanovení 

konzistence čerstvé malty (s použitím setřásacího stolku). 

[7] ČSN EN 12350-2 Zkoušení čerstvého betonu – Část 2: Zkouška sednutím. 

[8] ČSN EN 1015-11 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti 

ztvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku.  

[9] ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 3: Pevnost v tlaku 

zkušebních těles. 

[10] ČSN EN 1015-10 Zkušební metody malt pro zdivo – Část 10: Stanovení 

objemové hmotnosti suché ztvrdlé malty. 

[11] ČSN EN 12390-7 Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 7: Objemová hmotnost 

ztvrdlého betonu 

[12] ČSN EN 14487-1 (73 2431) Stříkaný beton – Část 1: Definice, specifikace, 

shoda 

[13] ČSN EN 14487-2 (73 2131) Stříkaný beton – Část 2: Provádění 

[14] ČSN EN 14488-1 (73 1304) Zkoušení stříkaného betonu – Část 1: Odběr vzorků 

– čerstvého a ztvrdlého betonu 

[15] ČSN EN 14488-2 (73 1304) Zkoušení stříkaného betonu – Část 2: Pevnost 

v tlaku mladého stříkaného betonu 

[16] Geol. Society Engin. Group Working Party: The description of rock masses for 

engineering purposes.- Q. J. Engng. Geol. 10: 355 – 388; 1977 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 196 -

[17] IAEG Commission on Engin. Geol. Mapping (Matula, M. Chairman): Rock and 

soil description and classification for engineering geological mapping.- Bull. 

IAEG 24: 235  274; Aachen/Essen 1981 

[18] Buchner, K., Frey, M. Petrogenesis of metamorphic rocks.- Springer 1994 

[19] Wimmenauer, W. Petrographie der magmatischen und metamorphen Gesteine.- 

Enke 1985 

[20] Müller, G., Füchtbauer, H., Müller, G. Sedimentpetrologie I (1964), II(1970).- 

Stuttgart (E. Schweitzerbart)  

[21] British Standards Institution: BS 5930 Code of practice for site investigations.- 

BSI 1999 

[22] DIN 4022, T1/T2 Benennen und Beschreiben von Boden und Fels (1981) 

[23] ISRM Commission of Standardisation: Suggested methods of petrographic 

description of rocks.- Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr. 15/2: 41 – 

45; 1978 

[24] Jasmund, K., Lagaly G. (eds.) Tonminerale und Tone. Struktur, Eigenschaften, 

Anwendungen und Einsatz in Industrie und Umwelt.- Steinkopff (Darmstadt) 

1993 

[25] ISRM Commission on testing methods: Suggested methods for laboratory 

testing of argillaceous swelling rocks.- Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. 

Abstr. 26/5: 415 – 26; 1989  

[26] ISRM Commission on Standardisation: Suggested methods for determining 

water content, porosity, density, absorption and related properties and swelling 

and slake durability index properties.-Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. 

Abstr. 16/2: 141 – 156; 1997 

[27] Kranz, R. L., Microcracks in rock – a review.- Tectonophysics 100: 449 – 480; 

1983 

[28] Simmons, G., Richter, D. Microcracks in rocks.- In: Strens, R. G. J. (ed.): The 

physics and chemistry of minerals and rocks.- London (Wiley & Sons); 1976 

[29] Tsidsi, K. E. N. A quantitative petrofabric characterisation of metamorphic 

rocks.- Bull. IAEG 33: 2 – 12; 1986 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 197 -

[30] Howarth, D. F., Rowlands, J. C. Quantitative assessment of rock texture and 

correlation with drillability and strength properties.- Rock Mech. Rock Engin. 20: 

57 – 85; 1987 

[31] Montoto, M., Petrophysics – the petrographic interpretation of the physical 

properties of rocks.- Proc. 5th Int. Cong. ISRM Melbourne B93 – B98; 1983 

[32] Fecker, E., Reik, G. Baugeologie.- Stuttgart (Enke), 2. Auflage 1996 

[33] Heitzmann, P. Kakirite, Kataklasite, Mylonite – Zur Nomenklatur der 

Metamorphite mit Verformungsgefügen.- Ecl. Helv. 78: 273 – 286; 1985  

[34] Wise, D. U., Dunn, D. E., Engelder, J. T., Geiser, P. A., Hatcher, R. D., Kish, S. 

A., Odom, A. L., Schamel, S. Fault-related rocks: Suggestions for terminology.- 

Geology 12: 391–394; 1984  

[35] Geol. Soc. Engin. GroupWorking Party: The description and classification of 

weathered rocks for engineering purposes.- Q. J. Engng. Geol. 28: 207 – 242; 

1995 

[36] Forschungsgesellschaft f. d. Straßenwesen: Merkblatt über Felsgrup penbe - 

schreibung für bautechnische Zwecke im Straßenbau.- In DGEG (Hg.) 

Taschenbuch für den Tunnelbau.- Essen (Glück Auf Verlag) 1981  

[37] ISRM Commission on standardisation: Suggested methods for quantitative 

description of discontinuities in rock masses.- Int. J. Rock Mech. Min. Sci. 

Geomech. Abstr. 15/6: 319 – 368  

[38] Cragg. D. J., Ingman, J. Rock weathering descriptions – current difficulties.- Q. 

J. Engng. Geol. 28: 277 – 286; 1995 [24] Price, D. G. A suggested method for 

the description of rock mass weathering by a rating system.- Q. J. Engng. Geol. 

26: 68 – 76; 1993  

[39] Dearman, W. R. State of weathering: the search for a rational approach.- Geol 

Soc. Engin. Geol. Spec. Publ. 2: 193 – 198; 1986 

[40] Schwingenschlögl, R., Rockenschaub, M. Ingenieurgeologische Charakteri - 

sierung zur Felsklassifizierung, Straßenforschung, Heft 380; (Hg.: BM f. Wirts - 

chaftliche Angelegenheiten), Wien 1990 

[41] Bridges, M. C. Identification and characterisation of sets of fractures and faults 

in rock.- Proc. Int. Symp Rock Joints, Loen, Norway Rotterdam, (Balkema): 19 

– 26; 1990 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 198 -

[42] Priest, S. D. Discontinuity analysis for rock engineering.- London (Chapman & 

Hall) 1993 [29] Dershowitz, W. S., Herda, H. H. Interpretation of fracture 

sparing and intensity.- Rock Mechanics (Tillerson & Waversik, eds.): 757 – 766; 

Rotterdam (Balkema) 1992 

[43] Aydan, Ö., Shimizu, Y., Kawamoto, T. The anisotropy of surface morphology 

characteristics of rock discontinuities.- Rock Mech. Rock Engin 29/1: 47 – 59; 

1996 

[44] Barton, N. Deformation phenomena in jointed rock.- Geotechnique 36/2: 147 – 

167; 1986 

[45] Barton, N., Choubey, V. The shear strength of rock joints in theory and 

practice.- Rock Mech (Felsmech. u. Ingenieurgeologie) 10: 1- 54; 1977  

[46] Barton, N., Bandis, S. C., Bakhtar, K. Strength, deformation and conductivity of 

rock joints.- Int. J. Rock Mech. Min. Sci. Geomech. Abstr. 22/3: 121 – 140; 

1985 

[47] Hilar, M.; Thomas, A.; Falkner, L. (2005): Nejnovější inovace v provádění ostění 

ze stříkaného betonu – metoda LaserShell. Tunel 4/2005. 

[48] Melbye, T.; Dimmock, R.; Garshol, K. (2006): Sprayed Concrete for Rock 

Support. Zurich, 1994 (publikace UGC International, division of BASF).  

[49] Polák, P.; Mika, V. (2004): Stříkaný beton při výstavbě dopravních tunelů. Tunel 

3/2004. 

[50] Pracovní skupina ČTuK pro konvenční tunelování (2006): Zásady a principy 

NRTM jako převažující metody konvenčního tunelování v ČR. Praha 

(elektronická verze je dostupná na www.ita-aites.cz). 

[51] Pracovní skupina ČTuK pro stříkaný beton (2003): Zásady pro používání 

stříkaného betonu. Praha (elektronická verze je dostupná na www.ita-aites.cz). 

[52] Pracovní skupina ČTuK pro stříkaný beton (2006): Příručka o zásadách aplikace 

stříkaného betonu. Praha. 

[53] Stečínský, B. (2003): Železniční tunely v České republice. Tunel 4/2003.  

[54] Thomas, A.; Powell, D.; Hilar, M. (2004): Úloha numerického modelování při 

projektování tunelů. Tunel 1/2004. 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 199 -

[55] Allen Ch.: Controlled hydratation shotcrete mixes for infrastructure projects. 

Conference infrastructure. The role of concrete, concrete institute, Sydney, 

květen 1993. 

[56] Annett, M.; Varley, N. J.: High performance sprayed concrete in London clay. 

Proceedings  Second International Symposium on sprayed concrete for 

underground support. Gol, Norsko, září 1996. 

[57] Barton, N.: Sprayed Concrete – Properties, Design und Application. Vydáno S. 

Austinem a P. Robinsem, Londýn, 1995, kapitola 8. 

[58] Drs, J.: Aluminate based accelerators. Interní zpráva, Master Builders 

Technologies. 

[59] EFNARC : Specification for Sprayed Concrete, 1996. 

[60] Garshol, K.: Practical use of sprayed concrete in rock support. Norsko. 

[61] Holmgren, J.: Bergfӧrstärkning med sprutbetong. Järfälla, Švédsko, 1992. 

[62] Kinney, F. D.: „Reuse of Returned Concrete“ by Hydration Control: 

Characterisation of a New Concept: - Proceedings Third International 

Conference, Superplasticisers and Other Chemical Admixtures in Concrete. 

Ottawa, Kanada, 1989. 

[63] Krebs, Cl.: Equipment for sprayed concrete. Interní zpráva, MEYCO Equipment 

(Master Builders Technologies). 

[64] Master Builders Technologies: Technical Report 128, Delvo® System. 

Cleveland,USA, 1988. 

[65]  Master Builders Technologies: MEYCO Journal No. 1. Curych, Švýcarsko, 

červenec 1991. 

[66] Master Builders Technologies: MEYCO Journal No. 2. Curych, Švýcarsko, 

prosinec 1991. 

[67] Melbye, T.: „Neue Generationen von Zusatzmitteln für Spritzbeton“(Nové 

generace dodatečných prostředků pro stříkaný beton). Spritzbeton Technologie 

1993, Univerzita Innsbruck, Rakousko, leden 1993. 

[68] Melbye, T.: New Advanced Shotcrete Admixtures. Sprayed Concrete Conference 

1993, Brunel University, London, září 1993. 

[69] Norwegian Concrete Association – Committee Sprayed Concrete. Technical 

Specification and Guidelines: Sprayed concrete for rock support. 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 200 -

[70] Opsahl, O.A.: Steel Fibre Reinforced Shotcrete for Rock Support. BML-Report 

82.205, Division of Building Materials, The Norwegian Institute of Technology, 

Trondheim, září 1983. 

[71] Ramachandran, V.S.: Concrete Admixtures Handbook. Noyes Publications, 

1984, str. 116-172. 

[72] Testor, M.:Vergleich umweltneutraler Spritzbetontechnologien im 

Baustellenversuch (Srovnání ekologických technologií stříkaného betonu 

v pokusu na staveništi). Závěrečná zpráva Institutu nauky o stavebních látkách 

a zkoušení materiálů. Univerzita Innsbruck, 1996. 

 

 

 

 

 

 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 201 -

9.  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
 

NRTM    nová rakouská tunelovací metoda 
ČR    Česká republika 
ČTuK ITA-AITES  Český tunelářský komitét 
SBS    stříkaná betonová směs 
min    minuta 
h, hod    hodina 
PCE    polykarboxylát 
TKP    technické kvalitativní podmínky 
ZTKP zvláštní technické a kvalitativní podmínky 
VŠKP    vysokoškolská kvalifikační práce 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH NÁZVŮ MINERÁLŮ 
 

A, Al2O3    oxid hlinitý 
C, CaO    oxid vápenatý 
C, CaSO4    síran vápenatý 
F, Fe2O3    oxid železitý 
K, K2O    oxid draselný 
K, KAl(OH)4    aluminát draselný 
M, MgO    oxid hořečnatý 
N, Na2O    oxid sodný 
N, Na2SiO3    křemičitan sodný („vodní sklo“) 
N, NaAl(OH)4    aluminát sodný 
S, Si    křemík 
S, SiO2    oxid křemičitý 
S, SO3    oxid sírový 
S, SO4

-2    sírany 
C3A, 3CaO.Al2O3    aluminát, trikalciumaluminát 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 203 -

11. SEZNAM TABULEK 
 

Tab. č. 1: Kritéria pro hodnocení shody pevnosti v tlaku stříkaných betonů  
Tab. č. 2: Tabulka pevností v tlaku (MPa) v určitém stáří stříkaného betonu 
Tab. č. 3: Požadavky na nealkalické urychlovače 
Tab. č. 4: Požadavky na tekuté alkalické urychlovače 
Tab. č. 5: Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 6: Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 7: Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 8: Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 9: Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 10: Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 11: Fyzikálně-mechanické vlastnosti cementu CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Tab. č. 12: Chemické složení cementu CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Tab. č. 13: Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 0-4mm Dětmarovice 
Tab. č. 14: Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 0-4mm Dobříň 
Tab. č. 15: Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 0-4mm Zálezlice 
Tab. č. 16: Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 4-8mm Dětmarovice 
Tab. č. 17: Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 4-8mm Náklo 
Tab. č. 18: Fyzikální vlastnosti kameniva frakce 4-8mm Zálezlice 
Tab. č. 19: Technický popis plastifikační přísady Dynamon SX 
Tab. č. 20: Technický popis plastifikační přísady Dynamon SX 14 
Tab. č. 21: Technický popis plastifikační přísady Dynamon PCT 210 
Tab. č. 22: Technický popis plastifikační přísady CEMEX Flow CSP 533 
Tab. č. 23: Technický popis přísady Mapequick 101 FFG 
Tab. č. 24: Technický popis přísady Mapequick AFK 889 
Tab. č. 25: Technický popis přísady Mapequick 043 FFG 
Tab. č. 26: Technický popis přísady Mapequick AF 3000 
Tab. č. 27: Složení cementové malty s pískem Dětmarovice 
Tab. č. 28: Složení cementové malty s pískem Dobříň 
Tab. č. 29: Složení cementové malty s pískem Náklo 
Tab. č. 30: Složení betonu s cementem CEM I 42,5 R Dětmarovice pro první fázi 
Tab. č. 31: Složení betonu s cementem CEM I 42,5 R Hranice pro první fázi 
Tab. č. 32: Složení betonu s cementem CEM I 42,5 R Ladce pro první fázi 
Tab. č. 33: Složení betonu s cementem CEM I 42,5 R Radotín pro první fázi 
Tab. č. 34: Složení betonu s urychlovači na J2 pro druhou fázi 
Tab. č. 35: Složení betonu s urychlovači na J3 pro druhou fázi 
Tab. č. 36: Složení betonů zkoušených v praxi J2-1  
Tab. č. 37: Složení betonů zkoušených v praxi J2-2  
Tab. č. 38: Složení betonů zkoušených v praxi J2-3  
Tab. č. 39: Složení betonů zkoušených v praxi J3  
Tab. č. 40:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R 

Hranice  
Tab. č. 41:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R 

Hranice 
Tab. č. 42:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 204 -

Tab. č. 43:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R 
Dětmarovice 

Tab. č. 44:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R 
Radotín 

Tab. č. 45:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R 
Radotín 

Tab. č. 46:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R 
Ladce 

Tab. č. 47:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dětmarovice, CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 48:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 49:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 50:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Tab. č. 51:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Tab. č. 52:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 53:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 54:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 55:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Dobříň, CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 56:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 57:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 58:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Tab. č. 59:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Tab. č. 60:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 61:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 62:  Výsledky zkoušek konzistence – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 63:  Výsledky zkoušek pevností – 0-4mm Náklo, CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 64:  Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 65:  Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Hranice 
Tab. č. 66:  Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Tab. č. 67:  Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Tab. č. 68:  Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 69:  Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Radotín 
Tab. č. 70:  Výsledky zkoušek konzistence betonů – CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 71:  Výsledky pevností v tlaku betonů – CEM I 42,5 R Ladce 
Tab. č. 72: Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J2 
Tab. č. 73: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 
Tab. č. 74: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 
Tab. č. 75: Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 
Tab. č. 76: Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J3 
Tab. č. 77: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 
Tab. č. 78: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 
Tab. č. 79: Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 
Tab. č. 80: Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J2 
Tab. č. 81: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 
Tab. č. 82: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 
Tab. č. 83: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 205 -

Tab. č. 84: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 
Tab. č. 85: Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 
Tab. č. 86: Naměřené hodnoty na čerstvých betonech třídy J3 
Tab. č. 87: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (penetrační jehla) 
Tab. č. 88: Výsledky pevnosti mladého stříkaného betonu (zarážení hřebu) 
Tab. č. 89: Výsledky pevnosti stříkaného betonu (jádrové vývrty) 
 

 

 

 

 

 

 

 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 206 -

12. SEZNAM OBRÁZKŮ 
 

Obr. č. 1: Schéma technologie suché způsobu nástřiku betonu   
Obr. č. 2: Schéma mokrého způsobu nástřiku betonu hutným proudem  
Obr. č. 3: Schéma mokrého způsobu nástřiku betonu řídkým proudem  
Obr. č. 4: Pevnostní třídy mladého stříkaného betonu 
Obr. č. 5:  Doporučené rozmezí křivky zrnitosti pro stříkaný beton 
Obr. č. 6: Měření sednutí kužele, klasifikace měření 
Obr. č. 7: Graf popisující výběr metody zkoušení. Závislost stáří na pevnosti  
Diagram č. 1: Postup řešení etapy I 
Diagram č. 2: Postup řešení etapy IIa 
Diagram č. 3: Postup řešení etapy IIb 
 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 207 -

13. SEZNAM GRAFŮ 
 

Graf č. 1: Křivka zrnitosti kameniva frakce 0-4mm Dětmarovice  
Graf č. 2: Křivka zrnitosti kameniva frakce 0-4mm Dobříň 
Graf č. 3: Křivka zrnitosti kameniva frakce 0-4mm Náklo 
Graf č. 4: Křivka zrnitosti kameniva frakce 4-8mm Dětmarovice 
Graf č. 5: Křivka zrnitosti kameniva frakce 4-8mm Náklo 
Graf č. 6: Křivka zrnitosti kameniva frakce 4-8mm Zálezlice 
Graf. č. 7: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Hranice 
Graf. č. 8: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Hranice 
Graf. č. 9: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Hranice 
Graf. č. 10: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 11: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Dětmarovice 
Graf. č. 12: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Dětmarovice 
Graf. č. 13: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Radotín 
Graf. č. 14: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Radotín 
Graf. č. 15: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Radotín 
Graf. č. 16: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 R 

Ladce 
Graf. č. 17: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Ladce 
Graf. č. 18: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dětmarovice a CEM I 42,5 

R Ladce 
Graf. č. 19: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dětmarovice  
Graf. č. 20: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dětmarovice  
Graf. č. 21: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dětmarovice  
Graf. č. 22: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R Hranice 
Graf. č. 23: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Hranice 
Graf. č. 24: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Hranice 
Graf. č. 25: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 26: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 27: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 28: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R Radotín 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 208 -

Graf. č. 29: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 
Radotín 

Graf. č. 30: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 
Radotín 

Graf. č. 31: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R Ladce 
Graf. č. 32: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Ladce 
Graf. č. 33: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dobříň a CEM I 42,5 R 

Ladce 
Graf. č. 34: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Dobříň  
Graf. č. 35: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Dobříň  
Graf. č. 36: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Dobříň  
Graf. č. 37: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R Hranice 
Graf. č. 38: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Hranice 
Graf. č. 39: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Hranice 
Graf. č. 40: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 41: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 42: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 43: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R Radotín 
Graf. č. 44: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Radotín 
Graf. č. 45: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Radotín 
Graf. č. 46: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R Ladce 
Graf. č. 47: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Ladce 
Graf. č. 48: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Náklo a CEM I 42,5 R 

Ladce 
Graf. č. 49: Průběh konzistence v čase pro 0-4mm Náklo  
Graf. č. 50: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro 0-4mm Náklo  
Graf. č. 51: Průběh nárůstu pevností v tahu pro 0-4mm Náklo  
Graf. č. 52: Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Hranice  
Graf. č. 53: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro CEM I 42,5 R Hranice  
Graf. č. 54: Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Graf. č. 55: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Graf. č. 56: Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Radotín 
Graf. č. 57: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro CEM I 42,5 R Radotín  
Graf. č. 58: Průběh konzistence v čase pro CEM I 42,5 R Ladce 
Graf. č. 59: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro CEM I 42,5 R Ladce  
Graf. č. 60: Průběh konzistence v čase pro betony J2 
Graf. č. 61: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro betony J2 
Graf. č. 62: Průběh konzistence v čase pro betony J3 
Graf. č. 63: Průběh nárůstu pevností v tlaku pro betony J3 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 209 -

Graf. č. 64: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Graf. č. 65: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Radotín 
Graf. č. 66: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Ladce 
Graf. č. 67: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Hranice 
Graf. č. 68: Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
Graf. č. 69: Průběh nárůstu pevnosti pro betony s požadavkem na J3 
Graf. č. 70: Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
Graf. č. 71: Průběh nárůstu pevnosti pro betony s požadavkem na J2 
Graf. č. 72: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Dětmarovice 
Graf. č. 73: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Hranice 
Graf. č. 74: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Radotín 
Graf. č. 75: Průběh nárůstu pevností pro CEM I 42,5 R Ladce 
Graf. č. 76: Průběh nárůstu pevností pro CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N Radotín 
Graf. č. 77: Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
Graf. č. 78: Průběh nárůstu pevnosti pro betony s požadavkem na J3 
Graf. č. 79: Výsledky pevností v tlaku na jádrových vývrtech 
Graf. č. 80: Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R 

Dětmarovice 
Graf. č. 81: Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R Hranice  
Graf. č. 82: Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R Radotín 
Graf. č. 83: Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R Ladce 
Graf. č. 84: Porovnání pevností ze stavby a z laboratoře pro CEM I 42,5 R Hranice 

– J3 
 



Vliv působení různých typů přísad do betonu na vlastnosti čerstvých a ztvrdlých stříkaných betonů 

 - 210 -

14. SEZNAM INTERNETOVÝCH ODKAZŮ 
 
 

Internetové stránky použité ke stažení podkladů od použitých vstupních 

surovin a literatuře. Zejména technických listů. 

 
• www.cemex.cz    

- kamenivo frakce 0-4 mm z lokality Dětmarovice 
- kamenivo frakce 0-4 mm z lokality Náklo 
- kamenivo frakce 4-8 mm z lokality Dětmarovice 
- kamenivo frakce 4-8 mm z lokality Náklo 
- cement CEM I 42,5 R Dětmarovice 
- plastifikační přísada CemexFlow CSP 533 

 
• www.holcim.cz 

- kamenivo frakce 0-4 mm z lokality Dobříň 
 

• www.kamenzbraslav.cz 
- kamenivo frakce 4-8 mm z lokality Zálezlice 

 
• www.cement.cz 

- cement CEM I 42,5 R Hranice 
 

• www.pcla.sk 
- cement CEM I 42,5 R Ladce 

 
• www.heidelbercement.com 

- cement CEM I 42,5 R Radotín 
- cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5 N Radotín 

 
• www.mapei.cz 

- plastifikační přísada Dynamon SX 
- plastifikační přísada Dynamon SX 14 
- urychlující přísada Mapequick AFK 889 
- urychlující přísada Mapequick AF 3000 
- urychlující přísada Mapequick 101 FFG 
- urychlující přísada Mapequick 043 FFG 

 
• www.mapei-betontechnik.com 

- plastifikační přísada Dynamon PCT 210 
 

• www.ita-aites.cz 
- publikace týkající se problematiky technologie stříkaných betonů 

 

 


