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ABSTRAKT 

 Dříve opomíjené a dnes ve velké míře zdevastované zemědělské a hospodářské 

objekty, kterým se nevěnovala patřičná údržba jsou v desolátním stavu. V posledních 

letech se ovšem zemědělci a hospodáři snaží vytvářet ekologičtější a udržitelnější 

prostředí. Proto je kladen tlak na stavební firmy a výrobce betonů vyrábět betonové 

konstrukce odolnější a trvalejší pro objekty, které musí vydržet působení agresivních 

prostředí.  

 Tato práce se zabývá shrnutím dosavadních znalostí o trvanlivosti betonu 

vystaveného účinkům vysoce chemicky agresivního prostředí, shrnutím poznatků o 

jednotlivých druzích krystalizačních přísadách do betonu, popisem různých druhu prostředí 

působící na beton a popisem zemědělských a hospodářských staveb. 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Koroze betonu, krystalizační přísady, agresivní prostředí, hospodářské objekty, 

ochrana betonu  

ABSTRACT  

Previously neglected and today largely run-down agricultural and farm buildings, 

which have not been properly maintained, are in a dilapidated state. In recent years, 

however, farmers and husbandmen have been trying to create a greener and more 

sustainable environment. Therefore, construction companies and concrete manufacturers 

are under pressure to produce more resistant concrete structures with enhanced 

durability for buildings that must withstand aggressive environments. 

This thesis summarizes the current knowledge of the durability of concrete 

exposed to highly chemically aggressive environments; it provides a summary of the 

knowledge of individual types of crystallization additives in concrete; and it includes 

descriptions of the various types of environment affecting concrete and descriptions of 

agricultural and farm buildings. 

 

KEYWORDS  

Concrete corrosion, crystallization additives, aggressive environments, farm 

buildings, protection of concrete. 
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ÚVOD 

Beton je jeden z nejpoužívanějších materiálů současného stavebnictví. Nachází se 

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

a plniva změní svůj stav z měkké, tvárné kaše na pevný a odolný celek. V moderním 

betonování přidáváme příměsi a chemické přísady, které zlepšují vlastnosti betonu.  

 Při velké materiálové konkurenci, která je dnes na stavebním trhu, je použití 

betonu jako stavebního materiálu docela nákladné, a ne vždy má beton vhodné vlastnosti 

pro využití. Stále jsou ale objekty, které ve velké míře berou použití betonu za nutnost. 

Mohou to být stavby dopravní, vodohospodářské, zemědělské a hospodářské. V poslední 

letech se zvyšují požadavky kladené zemědělci a hospodáři na výrobce betonu o vytvoření 

trvalejších betonů. Hlavně betonů schopných odolávat v agresivních prostředích, kde by 

jiné materiály rychle degradovaly. Právě kvůli této problematice se tato práce zabývá 

zlepšením trvanlivosti a odolnosti betonu proti působení chemicky agresivních vlivů. 

Přesněji tato práce pojednává o možnostech využití krystalizačních a těsnících přísad do 

betonu, odolávajícího těmto vlivům. Betony s těmito přísadami, a o správné receptuře, 

mohou sloužit mnoho let bez větších poruch. Betony vystavené takto agresivnímu 

prostředí nemohou být věčné, ale pokud je použita vhodná receptura se správnými 

přísadami, mohou sloužit po mnoho let.  

 

 

CÍL PRÁCE 

Cílem práce je pojednání o jednotlivých složkách betonového kompozitu 

a samotného betonu v působení s vysoce agresivním prostředím. Soustředí se na popis 

přesnějšího využití tohoto druhu betonu ve stavební praxi. Dále má za cíl shromáždit 

informace z dlouholetých výzkumů o korozi a trvanlivosti betonu, a také charakterizovat 

různé druhy ochrany použité při výrobě betonu i dodatečně na povrch konstrukce. 

Popisuje jednotlivé procesy a vlivy působící na beton v objektech pro ustájení dobytka, 

v čistírnách odpadních vod, v bioplynových stanicích a v silážních žlabech.  

V experimentální části je cílem posouzení účinku krystalizačních a těsnících přísad 

pro betony uložené ve vysoce chemicky agresivním prostředí a referenčních betonů bez 

krystalizačních a těsnících přísad. Závěrem je posouzení jejich vlivu na vlastnosti betonu, 

jako jsou objemová hmotnost čerstvého i ztvrdlého betonu, pevnosti v tlaku a měření 

doby průchodu ultrazvukového impulzu betonem.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

1.1.1 Beton 

„Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s přísadami 

nebo příměsemi nebo bez nich, který získává své vlastnosti hydratací cementu.“ [10] 

1.2 Historie 

Před příchodem novověku byli nejblíže k vytvoření „betonu“ lidskou činností Římané, a to 

ve 2.století př.n.l. Tyto betony byly vytvořeny pomocí sopečného popelu, který se těžil 

blízko sopky Vessuv. Tento popel obsahuje oxidy křemíku a hliníku, které se vázaly 

s vápnem a vznikl materiál znám jako „pozzolanic“. Římané tímto objevem položili 

„základní kámen“ pro moderní výrobu betonu. Tyto vulkanické betony byly využívány jako 

výplňový materiál či základy. Tento materiál se nachází i na stavbách jako je Koloseum 

a celá betonová klenba římského Pantheonu. 

Po rozpadu římského impéria byl beton jako stavební materiál pozapomenut. V době 

středověku používání páleného vápna a pucolánu bylo zapomenuto až do 14. století. 

Velký zlom proběhl roku 1779, kdy Bry Higgins získává patent na hydraulický cement pro 

vnější omítky. Následná léta se rozmohly pokusy o větší využití a zlepšení vlastností 

hydraulického vápna a cementu. Se změnou přichází Joseph Aspdin, který vynalézá 

portlandský cement roku 1824. [3] 

1.3 Současnost  

Dnes je výroba a využití betonu velice rozsáhlé. Jsou na něj kladeny přísné požadavky, 

a to jak na kvalitu surovin, tak na bezchybné vytváření čerstvého betonu. Pomocí přísad 

a vhodného poměru surovin jsme schopni vytvářet betony, které se využívají pro stavbu 

nejvyšších budov světa, nejdelších mostů, nejsilnějších přehrad a tunelů.  

Dnešní výzkum se zaměřuje na vysokohodnotné betony pro dopravní stavitelství a ultra 

vysokopevnostní beton. Hledá se využití dalších prvků do betonu jako jsou karbonová 

a nano vlákna. Řeší se i otázka ekologie, a to recyklace betonu, využití odpadních 

a organických látek v betonu. 

1.4 Rozdělení betonu 

Betony se dělí do několika skupin dle různých parametrů a vlastností. Základní dělení je 

dle způsobu vytváření betonového prvku: 

• monoliticky, prefabrikací nebo kombinací.  

 

Monolitickým způsobem je vytvoření prvku nebo konstrukce přímo na stavbě nebo 

v místě působení. Čerstvý beton je dovezen na staveniště a zde je ukládán do 
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připraveného bednění, kde se musí zhutnit. Po nabytí manipulačních pevností se může 

bednění odebrat a betonový prvek se následně ošetřuje pomocí vody. 

Dále se betonové prvky nebo konstrukce připravují prefabrikací. Jedná se o 

vytvoření betonového prvku nebo konstrukce přímo ve výrobním závodě. Prvek nebo 

konstrukce je dodávána na stavbu v ztvrdlém stavu, kdy je schopna přenášet transportní 

zatížení a zatížení vyvolané vlastní vahou.  

Kombinace monolitického a prefabrikačního způsobu vytváření rozděluje 

výrobu betonové konstrukce na dvě části. První část této konstrukce je vytvořena ve 

výrobním závodu. Po nabytí pevností a schopnosti odolávat manipulačním zatížením 

a zatížením vyvolané vlastní vahou je transportována na staveniště. V druhé části na 

staveništi je konstrukce uložena na místo působení a je dobetonována ke konečnému 

působení v konstrukčním systému. [1] 

 

Betony se dále dělí dle objemové hmotnosti v čerstvém i ztvrdlém stavu.  

 lehké betony (objemová hmotnost je 800 až 2000 kg/m3 ztvrdlého betonu) 

normální betony (objemová hmotnost je 2000 až 2600 kg/m3 ztvrdlého betonu) 

těžké betony (objemová hmotnost je vyšší jak 2600 kg/m3 ztvrdlého betonu).  

1.5 Složky betonu 

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

vlastnostech, se skládá z pojiva, plniva, vody a případně se přidávají přísady a příměsi 

upravující speciální vlastnosti betonu. Pojivová složka vytváří matrici mezi plnivem 

a spojuje jednotlivé komponenty v celek. Jako pojivo se využívá cement. Částečné 

množství cementu může být nahrazeno příměsí II. druhu, viz 1.5.4 

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

plnivo se využívá kamenivo s rozdílnou velikostí zrn. Pro zvýšení hutnosti betonu se 

mohou použít příměsi I. druhu.   

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

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

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

ovlivňující zpracovatelnost, kinetiku hydratace betonu, anebo se jejich vliv projeví až na 

ztvrdlém betonu. [1] 

1.5.1 Cement 

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

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

pod vodou. [10] 

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

schopné částečně nahrazovat cement. Může to být např. elektrárenský popílek nebo 

vysokopecní struska.  

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

už pouze suchý způsob. Tento způsob výroby je ekonomičtější, ale méně homogenizuje 
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směs cementu. Ovšem homogenita cementu vyrobeného suchým způsobem je dostačující 

pro výrobu kvalitních betonů. Cement se vyrábí s jemností mletí okolo 350 m2/kg. 

[11],[12] 

1.5.1.1 Mineralogie slínku 

Mineralogické složení slínku může výrazně ovlivňovat vlastnosti cementu jako je doba 

tuhnutí a tvrdnutí, velikost vyvolaného hydratačního tepla, počáteční i konečné pevnosti 

betonu a odolnost v agresivním prostředí. Některé oxidy jsou limitovány množstvím ve 

slínku. Musí se skládat ze dvou třetiny hmotnosti slínku z křemičitanů vápenatých. Naopak 

MgO musí být maximálně 5 %, jinak zvětšuje smrštění betonu během hydratace a tím 

vytváří trhliny a obsah chloridů menší než 0,1% z hmotnosti. Mineralogii portlandského 

slínku a vzniklé hydratační minerály ve slínku lze vidět v Tabulka 2 a v  

 

 Tabulka 1. [2] 

 

 Tabulka 1 Mineralogické složení portlandského slínku [9] 

minerál CaO Sio2 Al2O3 Fe2O3 P2O5 MgO SO3 Na2O+K2O TiO2 

procentuální 
zastoupení [%] 

61-68 20-24 4-8 2-4 0,1-0,3 0,5-6 0,2-1 0,8-1,5 0,1-0,5 

 

Tabulka 2 Přehled hydratačních minerálu v portlandském slínku [1,2] 
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alit 
trikalcium 

silikát 
C3S 45-80 1250 500 rychlá 

nositel počátečních 
pevností 

belit 
dikalcium 

silikát 
C2S 5-32 700 250 střední 

nositel dlouhodobých 
pevností 

amorfní fáze 
trikalcium 
aluminát 

C3A 4-16 900 910 
velmi 
rychlá 

rychlé tuhnutí, 
zhoršuje odolnost 
proti agresivnímu 

prostředí 

Brownmilleit 
tetrakalcium 

aluminát 
ferit 

C4AF 6-12 700 420 rychlá 
zlepšuje odolnost 

v agresivním 
prostředí 

 

1.5.1.2  Hydratace cementu 

Jedná se jev působení vody na slínkové minerály a následné hydratační přeměny těchto 

minerálů. V průběhu a po procesu hydratace cementu lze najít v betonu C-S-H gel 

a portlandit. Portlandit je základní minerál vytvořený z hydratace cementu. Rychlost jeho 
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tvorby je daleko rychlejší než C-S-H gelu. Vytváří počáteční pevnosti v betonu. Portlandit 

je málo odolný proti působení rozpustných solí a působení tlakové vody. Snadno při 

kontaktu s rozpustnými solemi rekrystalizuje a vymývá se. C-S-H gel je daleko odolnější, 

co se týče působení rozpustných solí i agresivních iontů. Vytváří konečné vlastnosti 

v betonu. Hydratace cementu je velmi zásaditý proces. Konečné pH betonu by se mělo 

pohybovat okolo hodnoty 12,3.  

Hydratace cementu se může rozdělit na tři části. Každá část má jinou dobu trvání 

a probíhají v ní rozdílné děje. V první části se rozkládají alumináty a vytváří se portlandit, 

následně se rozkládají silikáty, což způsobí vznik první fáze C-S-H. 

 

Rovnice 1 Reakce alitu a vody za reakce C-S-H gelu a portlanditu 

  2(3CaO. SiO2) + 6H2O -> 3CaO. SiO2. 3H2O + 3Ca(OH)2 

 

V druhé části se cementová kaše mění z plastického do tuhého stavu. V tento moment se 

vytváří C-S-H gel a krystalická fáze portlanditu. Tato fáze hydratace ovlivní konečnou 

mikrostrukturu betonu.  

Ve třetí části hydratuje C2S a struktura betonu se stabilizuje. 

 

Rovnice 2 Reakce belitu a vody za reakce C-S-H gelu a portlanditu 

  2(2CaO. SiO2) + 6H2O -> 3CaO. SiO2. 3H2O + Ca(OH)2 

 

V konečné fázi se v betonu nachází portlandit, C-S-H gel, nezhydratované vápno a části 

cementu, voda, monosulfát a trisulfát (ettringit). [2] 

1.5.2 Kamenivo 

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

betonu. Tvoří 75 až 80 % celkového objemu betonu.  

Dle druhu kameniva a frakce lze ovlivňovat celou řadu vlastností betonu 

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

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

kvalitativní požadavky a zkoušky ověřující kvalitu kameniva. Tyto požadavky jsou popsány 

v ČSN EN 12620 Kamenivo do betonu.  

 

Kamenivo je získáváno z těžby hornin a následného drcení na požadovanou velikost zrna. 

Kamenivo má různé vlastnosti, které převzalo z těžené horniny, jako třeba tvrdost, 

štěpnost, objemová hmotnost, tepelná vodivost anebo mineralogické složení. Kamenivo 

dělíme dle genese na přírodní těžené, přírodní drcené a umělé. 

Přírodní těžené kamenivo bylo vytvořeno přirozeným rozpadem hornin. 

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

hornin. Je těženo nejčastěji z koryt řek nebo jezer a má hladší povrch a pravidelnější zrna. 

Toto kamenivo je nejvíce vhodné pro dekorační zásypy, pohledové betony 

a samozhutnitelné betony.  



16 

Přírodní drcené kamenivo je těženo v lomech pomocí těžké techniky 

a výbušnin. Lomové kameny jsou následně drceny na požadovanou frakci. Kamenivo má 

hrubší a drsnější strukturu. Využívá se pro zásypy, jako nezpevněnou podkladní vrstvu 

a hutné betony.  

Umělé kamenivo je vytvářeno za účelem snížit ekologický dopad na těžbu 

hornin, využití druhotných surovin, vytvoření levnější varianty přírodního kameniva anebo 

vytvoření kameniva se speciálním vlastnostmi. Mezi vyráběná kameniva patří keramzit 

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

kameniva. Agloporit vyráběný na aglomeračních roštech z elektrárenského popílku a další. 

[1],[18] 

 

Kamenivo lze dělit dle velikosti zrn na  

• jemné do 0,25 mm 

• drobné od 0 do 4 mm 

• hrubé od 4 do 63 mm 

1.5.2.1 Mineralogie kameniva 

Kamenivo je těženo z hornin o určitém mineralogickém složení a geologickém vzniku 

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

vzniku hornin. Vlastnosti hornin závisí na době vzniku, místě vzniku, na velkosti tlaku 

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

vzájemně nepravidelná uspořádaná zrna (krystalické), sedimenty spojené horninovým 

tmelem anebo horniny s pravidelně uspořádanou strukturou (velmi štěpné). [1] 

1.5.2.2 Granulometrie 

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

dá upravit drcením a zrna jemného kameniva mletím.  

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

zůstalo. Dle ČSN EN 12620 používáme normová síta o velikosti oka: 0,063; 0,125; 0,5; 1; 

2; 4; 8; 16; 32; 63; 125 mm. Kamenivo rozdělujeme dle velikosti zrn na frakce. Frakci 

úzkou (velikost většího síta je max. dvojnásobek síta menšího (D/d ≤ 2). např. 4/8, 8/16) 

a širokou (velikost většího síta je víc jak dvojnásobná sítu menšímu (D/d> 2). např. 4/11, 

8/32). [1] 

Uspořádání kameniva v betonu je velice důležité. Ovlivňuje mnohé vlastnosti čerstvých i 

ztvrdlých betonů. Využíváním více frakcí (velikostí kameniva) zaručuje pevnější strukturu, 

snížení mezerovitosti mezi zrny kameniva. S menším prostorem mezi zrny kameniva se 

snižuje použité množství cementu, které je potřebné na vyplnění těchto mezer. 

S pravidelným rozložením frakcí kameniva se zlepšuje zpracovatelnost čerstvého betonu i 

jeho následné ukládání do bednění. Pravidelné zastoupení různých frakcí ukazuje ideální 

čára zrnitosti, která je sestavená z empirických vzorců. Mohou to být např. křivky zrnitosti 

dle Fullera zobrazená na Obr. 1, či EMPA I, II. [1] 
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Rovnice 3 Výpočet ideální křivky zrnitosti dle Fullera [1] 

  y … procentuální propad na sítě [%] 

   d … uvažovaná velikost zrna [mm] 

   D … maximální velikost zrna [mm] 

 

 
Obr. 1 Ideální křivka zrnitosti dle Fullera [1] 

 

Velikost a počet mezer vytvořených kamenivem se může hodnotit dle výpočtu 

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

objemu.  

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

kameniva v betonu nepříznivě ovlivňuje jeho trvanlivost. Mezerovitost se počítá se dle: 

 

Rovnice 4 Výpočet mezerovitosti volně sypaného kameniva [1] 

 

   Ms … mezerovitost [%] 

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

    v … objemová hmotnost kameniva [kg/m3]  

     

Kromě velikosti zrna může mezerovitost ovlivnit vlhkost kameniva a tvar zrna.  
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Pokud je zrno dlouhé a úzké může špatně zapadat do kamenivové matrice. 

Nejvhodnější tvar je geoid (povrchem nepravidelná koule). Zda se zrno daného tvaru 

může použít předepisuje zkouška tvarového indexu dle ČSN EN 933-4, která udává poměr 

mezi nejdelší a nejkratší stranou zrna. Pro betonářské účely se připouští kamenivo s 

tvarovým indexem větší jak 3 maximálně pro polovinu zrn, ale doporučené je pro 

maximálně 20 % zrn z kameniva [1],[38] 

1.5.2.3 Alkalicko-křemičitá reakce 

Jedná se o reakci způsobenou mezi kamenivem s amorfním SiO2 a alkáliemi (Na+ 

nebo K+), které se do betonu dostaly buď v cementu, v kamenivu, přísadách nebo 

z rozmrazovacích solích jako je NaCl. Tato reakce má za efekt, že se amorfní SiO2 při 

kontaktu s vodou a alkáliemi rozpíná. Toto rozpínání zrn kameniva ve ztvrdlém betonu 

vede k vnitřnímu pnutí, a to následně může způsobit síť mikrotrhlin, odlupování 

cementového tmelu od kameniva až k nepravidelným trhlinám, viz Obr. 2. Začátek a doba 

trvání této reakce může nastat i po několika letech od vybetonování konstrukce. Začátek 

a dobu trvání ovlivňuje množství nezkrystalizovaného SiO2, množství alkálií, působení 

vlhkosti. Vznik a dopad alkalicko-křemičité reakce lze snížit dodržováním maximálním 

množství alkálií v betonu (max 2 kg Na2O eq. z 1 m3 betonu.), využitím amorfního SiO2 

v příměsích II.druhu anebo použití směsných (CEM V), pucolánových (CEM IV) nebo 

vysokopecních cementů (CEM III). [21] 

Obr. 2 Síť mirkotrhlin na kamenivu důsledkem alkalického rozpínání [4] 

1.5.3 Voda 

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

Voda je využívaná jako prvek pro průběh hydratace cementových zrn. Pro průběh 

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

minimálně 21 kg vody na 100 kg cementu. Další množství vody přidané do procesu 
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míchání upravuje vlastnosti betonu v čerstvém i ztvrdlém stavu. Množství vody ovlivňuje 

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

pevnosti ztvrdlého betonu, pórovitost a velikost a počet trhlin.  

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

používá vodní součinitel.  

„Jedná se o poměr účinného obsahu vody k hmotnosti cementu v čerstvém stavu.“ 

[10]. Ideálně by se měl pohybovat od 0,3 do 0,5. Takže 30 až 50 kg vody na 100 kg 

cementu. Množství záměsové vody se volí dle typu konstrukce, dopravy čerstvého betonu 

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

záměsovou a ošetřující 

 

• Záměsovou vodu přidáváme při procesu míchání betonu. Množství záměsové 

vody ovlivňuje zpracovatelnost, schopnost vyplňování forem a krvácení čerstvého 

betonu. 

 

• Ošetřující vodu používáme při procesu tvrdnutí betonu jako vlhčení povrchu. 

Toto vlhčení pomáhá následné hydrataci v prvních dnech betonáže, zamezuje 

vysoušení povrchu a tím snižuje množství trhlin.  

 

Záměsová i ošetřující voda musí vyhovovat kvalitativním požadavkům vhodnosti vody do 

betonu. Vhodnost vody závisí na jejím zdroji.  

 

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

1.5.4  Příměsi 

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

speciálních vlastností čerstvého i ztvrdlého betonu, a částečné nahrazení cementu. 

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

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

 

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

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

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

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

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

pigmentů se řídí ČSN EN 12878. [1], [15] 

 

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

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

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

mikrostruktura, vývin hydratačního tepla a zvyšují množství jemného podílu 

v betonu. Každá příměs má určitou schopnost aktivity. Ta se označuje jako         

K-hodnota a ukazuje schopnost nahradit cement příměsí.  
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Příměsi II. druhu se dělí se na pucolány a latentně hydraulické příměsi. [1], [15] 

1.5.4.1 Pucolány  

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

tuhnout nebo se shlukovat.  

Pro následné tuhnutí potřebují budič, a to reakci s portlanditem, nacházející se v cementu. 

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

Do této skupiny aktivních příměsí patří elektrárenský popílek, křemičité úlety 

a mikrosilika. 

 

Elektrárenský popílek  

Vzniká spalováním práškového uhlí v tepelných elektrárnách. Mývá proměnlivé složení, 

které se musí kontrolovat. Ovlivňuje ho druh páleného uhlí, technologie spalování 

a způsob zachytávání. Nejvhodnější jsou popílky ze spalování černého uhlí.  

Popílky se dají rozdělit dle teploty spalování, a to na vysokoteplotní a fluidní. Fluidní 

popílky jsou pro využití jako příměs do betonu nevhodné kvůli většímu obsahu SO3-.  

Křemičité popílky se skládají z Al2O3, minimálně z 25 % SiO2 a maximálně z 10 % 

z hmotnosti popílku aktivního CaO. Vykazuje pucolánovou aktivitu, když SiO2 a Al2O3 

reagují s portlanditem vznikající hydratací cementu za vzniku C-S-H gelu a CA. Hydraulická 

aktivita je závislá na množství SiO2 a Al2O3. Popílek má kulatá zrna o velikosti 0,5 až 300 

µm. Takto velká a tvarovaná zrna zlepšují zpracovatelnost a vyplnění formy čerstvým 

beton. Zlepšuje hutnost cementové matrice a reologii. S rostoucí dávkou křemičité složky 

popílku v betonu se snižuje hydratační teplo. To způsobuje snížené množství 

hydratovaných zrn cementu a popílku. Nehydratované složky vytváří mikroplnivo, které 

zjemňuje strukturu ztvrdlého betonu.  

Vytvořená směs portlandského cementu a popílku by měla být odolnější 

v agresivním prostředí než čistý portlandský cement. To je způsobeno menším poměrem 

vápna ku silikátu, zvyšujícím se obsahem C-S-H gelu, který je více stabilní než portlandit.  

Využití popílku nese s sebou jedno velké úskalí, a to je případně nerovnoměrný 

chemismus v popílku a látky, které škodí ztvrdlému betonu nebo výztuži. Požadavky na 

popílky jsou např. obsah volného CaO maximálně 2,5 % z hmotnosti popílku, který 

způsobuje objemové změny, zmiňovaný maximální obsah SO3- je 3 % a Cl- je 0,1 % 

z hmotnosti popílku, jinak zvyšuje korozi výztuže. Zbylé požadavky na popílky do betonů 

jsou popsány v ČSN EN 450–1. [13] 

 

Křemičité úlety a mikrosilika  

Vzniká jako druhotný produkt při výrobě prvkového křemíku nebo slitin obsahujících 

křemík. 

Obsah amorfního SiO2 je mezi 80 až 98 %. Mají velice malý měrný povrch a to 

15 000 až 35 000 m2/kg. Zrna mají kulovitý tvar o velikosti okolo 0,1 µm. Takto jemné 

částice vyplňují prostor mezi zrny cementu zmenšují odmísení, bleeding, zlepšují 

zpracovatelnost a čerpatelnost. Ve ztvrdlém betonu zvyšuje odolnost proti tvorbě trhlin, 

vodotěsnost a odolnost v agresivním prostředí.  



21 

Při reakci SiO2 a Ca(OH)2 za vzniku C-S-H gelu dochází ke snižování alkality 

vytvořeného betonu. V důsledku pasivace výztuže musí být pH betonu větší než 9,6, proto 

se maximální dávka mikrosiliky stanovuje na 11 % z množství cementu. [15] Největším 

a zásadním negativem mikrosiliky je vysoká cena.  

Požadavky na křemičité úlety a mikrosiliku jsou uvedeny v ČSN EN 13263-2.  

 

 
Obr. 3 Zaplnění prostoru mezi zrny cementu zrny křemičitými úlety [14] 

 

Další aktivní příměs s pucolánovými vlastnostmi je metakaolín, který je vyráběný pálením 

kaolínu a kaolinitických jílů. [15] 

1.5.4.2 Latentně hydraulické příměsi  

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

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

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

latentně hydraulické látky patří vysokopecní jemně mletá struska. [15] 

 

Vysokopecní jemně mletá struska  

 

Vzniká jako druhotný produkt při redukci oxidů železa ve vysokých pecích. Struska při 

tavení vytvoří škraloup na povrchu roztavené lázně, který se stáhne. Tavenina se rychle 

ochladí, aby zůstala ve sklovité fázi, která má latentně hydraulické vlastnosti.  

Následně se struska pomele na podobnou jemnost jako je cement (měrný povrch 

cementu okolo 350 m2/kg).  
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Pro využití strusky jako aktivní příměsi je potřebná znalost zásaditého charakteru 

látky dle vztahu:  

Rovnice 5 Modul zásaditosti [15] 

 
 

Pro strusky využívané jako aktivní příměs musí modul zásaditosti Mz být větší než 1. Pokud 

je Mz menší než 1, je struska příliš kyselá a lze ji použít pouze jako kamenivo.  

Z chemického hlediska je struska zastoupena 30 až 50 % CaO, 30 až 43 % SiO2, 

5 až 18 % Al2O3 a 1 až 15 % MgO. Při vhodné aktivaci vykazuje dobré hydraulické 

vlastnosti. Aktivace strusky může probíhat pomocí portlanditu nebo pomocí vodního skla, 

či hydroxidu sodného. V závislosti na aktivátoru vznikají hydratací minerály jako C-S-H 

a C-A-S-H gel, z kterého se dobře tvoří zeolit. Takto vzniklý materiál je velmi pevný, je 

velice odolný proti působení agresivního prostředí a vytváří hutnou mikrostrukturu. 

Nevýhoda se ukazuje jako problémy se zpracovatelností, delší doba tvrdnutí a ideální 

dávka aktivátoru. Požadavky na strusku jsou popsány v ČSN EN 15167–1. [15] 

Další latentně hydraulická příměs může být mikromletý vápenec, který se vyrábí mletím 

drceného vápence s obsahem více jak 75 % CaCO3. [15] 

1.5.5 Přísady 

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

k hmotnosti cementu za účelem zlepšení vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu. 

Jedná se převážně o kapalnou látku, která se přidává do betonu v mísícím procesu 

v malém množství s velkou účinností ovlivňující vlastnosti betonu. Dávkování se pohybuje 

od 0 do 6 % z hmotnosti cementu záležící na druhu a účinnosti přísady. Předávkování 

směsi určitou přísadou může vyvolat negativní dopad na beton. 

Využíváním přísad lze zlepšit zpracovatelnost, snížení množství záměsové vody, 

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

agresivnímu prostředí. Přísady dělíme podle vlivu na čerstvý a ztvrdlý beton. Řídí se dle 

ČSN EN 934 - Přísady do betonu, malty a injektážní malty. [1] 

1.5.5.1 Plastifikační a superplastifikační přísady 

Jsou to tekuté látky zlepšující zpracovatelnost čerstvého betonu při stejné dávce 

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

a případně snižují i množství cementu.  

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

stanovené dle zkoušky sednutím nebo rozlitím. Superplastifikační přísady musí snížit 

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

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

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

betonům.   
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Tyto přísady snižují viskozitu cementové suspenze pomocí elektrostatických sil 

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

cementů od sebe. Plastifikační přísady fungují na principu elektrostatického odpuzování 

zrn cementu, nebo stérického odpuzování zrn cementu.  

 

Elektrostatické odpuzování zrn cementu je založeno na principu vytvoření ζ-

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

zrn.  

Stérické odpuzování zrn cementu vytváří komplexní sloučeniny adsorpcí aniontů COO- 

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

prostorovou překážku mezi zrny cementu, viz Obr. 4 [1] 

 
Obr. 4 Schéma elektrostatického a sterického odpuzování zrn cementu [16],[18] 

 

Snížením množství vody při zachování stejné konzistence čerstvého betonu se 

zvyšuje pevnost a zlepšuje trvanlivost betonu. Snížením množství vody a cementu 

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

ztvrdlém betonu.  

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

(sulfonované naftalenformaldehydové polykondenzáty), SMF (sulfonované 

melaminformaldehydové polykondenzáty), PC a PCE (polykarboxyláty a polykarboxylát-

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

 

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

elektrostatickém odpuzování zrn cementu. Jsou to odpadní látky z celulózek, které 

obsahují zbytky celulózy obsahující cukry. Cukry mohou zpomalit hydrataci cementu. 

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

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

při stejné konzistenci referenčního betonu. Tato přísada je velmi levná. Dnes se kombinují 
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s kvalitnější plastifikační přísadou s polykarboxyláty a to v poměru 30 % LS a 70 % PC. 

[1],[16],[18]  

 

 Sulfonované naftalenformaldehydové polykondenzáty (SNF) je 

superplastifikační přísada vytvářející elektrostatické odpuzování zrn. Není náchylná na 

přesné dávkování, lehké předávkování touto přísadou by nemělo zhoršit vlastnosti 

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

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

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

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

22 % při stejné konzistenci referenčního betonu. [1],[16] 

 

 Sulfonované melaminformaldehydové polykondenzáty (SMF) je 

superplastifikační přísada pracující na principu elektrostatického odpuzování zrn cementu. 

Jsou to látky jako formaldehydová pryskyřice, které zvyšují tloušťku solnatační obálky, 

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

stupeň hydratace. Mění tvorbu pórovité struktury, zvyšuje podíl mikropórů. Dávkování je 

0,9 až 1,3 % z hmotnosti cementu. Redukuje množství vody okolo 25 % při stejné 

konzistenci referenčního betonu. [1],[16],[33] 

 

 polykarboxyláty a polykarboxylátétery (PC a PCE) jsou přísady pracující na 

principu stérického odpuzování zrn cementu. Řadí se k nejúčinnější superplastifikačním 

přísadám. Vytváří hřebenovité, stonožkovité nebo hvězdicovité polymerní můstky. Rozdílí 

mezi vytvořenými řetězci jsou v účinnosti redukce vody a rychlosti tvrdnutí. Velkou 

výhodou těchto látek je možnost upravovat polymerní řetězce a tím ovlivňovat účinnost 

snížení vody. Je to efektivní plastifikační přísada do betonu, ovšem při předávkování vody, 

použití vlhkého kameniva nebo při špatných povětrnostních podmínkách způsobuje 

krvácení betonu. Urychluje tuhnutí betonu. Díky možnosti regulovat strukturu této přísady 

se dají měnit plastifikační vlastnosti. Dávkování je od 0,8 až 1,3 % z hmotnosti cementu. 

Redukuje množství vody až o 40 % při stejné konzistenci referenčního betonu. 

[1],[16],[18] 

1.5.5.2 Těsnící přísady 

Tyto přísady snižují nasákavost, kapilární migraci kapaliny a zvyšují hutnost ztvrdlého 

betonu. Lze je rozdělit na krystalizační přísady a hydrofobizující přísady. 

 

Krystalizační přísady  

Jsou tekuté nebo sypké látky, které zvyšují hutnost cementového kamene a snižují 

pórovitost. Krystalizují v průběhu hydratace betonu, čímž vytváří nerozpustné soli.  

Přerušují nebo zcela zaplní kapiláry vzniklé během tvrdnutí betonu. Nerozpustné soli 

zabraňují vstupu vody nebo chemicky agresivní suspenze do makropórů ve ztvrdlém 

betonu. Jako chemické látky zvyšující hutnost betonové matrice se mohou použít 
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bílkovinné látky, klíh, deriváty celulózy, koloidní kyseliny křemičité nebo alkalická mýdla. 

Dávkování je 1 až 2 % z hmotnosti cementu. 

Princip krystalizačních látek spočívá v působení chemických látek v přísadách 

s hydroxidem vápenatým. Při hydrataci, kdy dochází k přeměně hydratačních minerálů, se 

vytváří krystalická forma této chemické látky. Tyto látky krystalizují ve volných prostorech, 

kde není hutný cementový tmel nebo kamenivo, a to v makropórech. [33] 

 

Hydrofobizující přísady  

Zvětšují smáčecí úhel kapaliny nebo zvyšují povrchovou energii částic. To snižuje 

kapilární migraci kapaliny a stěžuje pronikání kapaliny do ztvrdlého betonu.  

Mohou to být látky jako například ve vodě nerozpustná mýdla vápenatá, hlinitá, 

zinečnatá a stearát vápenatý. Dávkování je 1 až 3 % z hmotnosti cementu. Hydrofobizace 

zrn cementu je možná už při mletí slínku pomocí látek, jako jsou naftenové mýdla, 

kyseliny stearové, kyseliny olejové. Dávkování v cementárnách je velmi malé od 0,1 až po 

0,35 % z hmotnosti cementu. [33] 

Některé krystalizační přísady lehce upravují vlastnosti betonu, jako je pevnost 

nebo doba tuhnutí.  

Faktory ovlivňující schopnost krystalizace těchto přísad jsou množství záměsové 

vody a druh použitého cementu.  

Těsnící přísady v tekuté formě se aplikují přidáním do betonu v míchacím procesu 

společně s vodou. Ve formě sypké se přísady přidávají po zamíchání všech suchých 

složek.  

Dávkování se pohybuje od 0,5 % do 5 % z hmotnosti cementu. [19] 

 

Nasákavost a kapilární vedení také mohou snížit provzdušňující přísady. Vytvářením 

mikropórů v cementovém kameni se přerušují souvislé kapiláry. [1] 

1.5.5.3 Protismršťující přísady 

Tento druh přísad snižuje smršťování betonu během procesu hydratace, a tím snižuje 

množství a velikost vytvořených trhlin při odpařování vody z betonu. Dělí se na přísady 

ovlivňující chování kapaliny v betonu a rozpínavé přísady.  

Protismršťující přísady ovlivňující chování kapaliny během procesu hydratace, 

snižují tvorbu trhlin vzniklé autogenním i vlhkostním smrštěním. Tato přísada snižuje 

povrchové napětí vody v kapilárách. a tím snižuje tlak na beton, který voda vyvolává při 

migraci a při odpařování. Látky takto působící jsou na bázi neo-pentyl glykolu. Dávkování 

je mezi 1 až 2 % z hmotnosti cementu. [22] 

 

Rovnice 6 Kapilární tlak je dán povrchovým napětím dle rovnice: [22] 

   [Mpa]  γ … povrchové napětí kapaliny [N/m] 

      r … poloměr póru [m] 

      θ … smáčecí úhel kapaliny [°] 
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Rozpínavé přísady jsou převážně sypké látky založené na principu zvětšování objemu 

hydratovaných minerálů. Při odpařování a kapilární migraci kapaliny nastává smrštění 

betonu, které je eliminováno objemovou roztažností hydratovaných minerálů. Používají se 

portlandské cementy s přísadou hlinitanových cementů a sádry. Hydratace těchto 

minerálů vede k tvorbě ettringitu, který zvětšuje svůj objem. Může se také použít měkce 

pálený oxid hořečnatý, který hydratací na hydroxid hořečnatý zvětšuje svůj objem. 

Dávkování těchto přísad musí být velmi přesné a nesmí dojít k předávkování. 

Předávkování těmito přísadami by vedlo k rozrušení betonu. [33] 

1.5.5.4 Provzdušňující přísady 

Tyto přísady zvyšují pórovitost a ve ztvrdlém betonu. Vytváří systém jemných uzavřených 

pórů o velikosti 25 až 300 µm.  

Zvyšují obsah vzduchu v čerstvém betonu. V čerstvém betonu zlepšují 

zpracovatelnost. Mění pórovitou strukturu betonu a přerušují souvislé kapiláry v betonu. 

Ve ztvrdlém betonu se výrazně zlepšuje mrazuvzdornost a trvanlivost betonu proti 

působení vody, rozpustným solím a agresivním látkám. Používají se látky jako jsou mýdla 

přírodních pryskyřic a soli mastných kyselin. 

Požadavek účinku provzdušňujících přísad je kladen na spacing factor (součinitel 

prostorového rozložení vzduchových pórů) a obsah mikropórů ve ztvrdlém betonu. 

Spacing factor je průměrná vzdálenost, kterou musí voda urazit mezi jednotlivými póry. 

Neměl by být větší než 0,2 mm. Obsah mikropórů ve ztvrdlém betonu o velikosti 300 µm 

by měl být větší jak 1,5 % z celkového obsahu vzduchu v betonu. Dávkování je od 0,05 

do 0,5 % z hmotnosti cementu. [1] 

 

Mezi další přísady patří látky ovlivňující kinetiku hydratace cementu.  

Jako jsou retardační přísady na bázi celulózy, glukózy a sacharózy, které 

prodlužují dobu přechodu čerstvého betonu z plastického stavu do stavu tuhého. 

 Přísady urychlující tuhnutí čerstvého betonu mohou být rozpustné látky jako 

mravenčan vápenatý, vodní sklo nebo alkalické urychlovače, které vytváří rozpustné 

sloučeniny. Přísady urychlující tvrdnutí betonu zvyšují hydratační teplo a zvyšují 

počáteční pevnost v tlaku. Jsou to látky jako dusitany, dusičnany sodné a amorfní 

hydroxid hlinitý. [1],[33] 
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2 KOROZE BETONU 

Koroze betonu je efekt, postupného a trvalého narušování ztvrdlého betonu 

působením agresivních látek a vlhkosti ovlivňující vlastnosti betonu.  

Příčiny vzniku koroze a degradace betonu jsou vyvolané vlivem prostředí, 

technologií výstavby a nevhodným užívání. 

Porušení betonu vlivem prostředí se projevuje vyluhováním cementového tmele nebo 

krystalickou modifikací, což vede k expanzi látky a následnému vnitřnímu pnutí. Degradaci 

cementového tmelu zobrazuje Obr. 5. [32] 

 

 
Obr. 5 Mechanismus degradace betonu v kontaktu s agresivním prostředím [4] 

 

Degradací ztvrdlého betonu vzniklé technologií výstavby je myšleno chybné provádění 

nebo absolutní nedodržování technologických a technických zásad při návrhu a při 

provádění výstavby.  

Mezi tyto faktory patří:  

 Nevhodně zvolené vstupní suroviny do betonu 

 Nevhodná kvalita vstupních surovin do betonu 

 Nevhodný poměr vstupních složek 

 Špatně provedené hutnění betonu 

 Špatné skladování vstupní surovin a výrobků z betonu 

 Chyba v projektové dokumentaci 

 Špatně provedený nebo vůbec neprovedený geologický průzkum 
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Koroze betonu nevhodným užíváním je způsobena namáháním větším zatížením, než 

na které byl beton navržen, nedostatečně řešená hydroizolace nebo nevhodné ošetřování 

betonu. [32] 

2.1 Koroze oceli ve vyztuženém betonu 

„Koroze oceli je negativní jev projevující se nežádoucí přeměnou materiálu způsobenou 

chemickými, fyzikálními nebo biologickými vlivy.“ [32] 

Koroze oceli ve vyztuženém betonu může být chemická, elektrochemická nebo 

interkrystalická. 

 

Chemická koroze je způsobena přímým kontaktem oceli se vzdušným kyslíkem. 

Vyvolaná reakce vytváří na povrchu povlak oxidů železa (rez). Povlak vytváří přirozenou 

ochranu oceli proti dalšímu působení vzduchu. Hloubka povlaku je závislá na vlhkosti, 

teplotě a času. 

 

Elektrochemická koroze je složitý děj způsobený vlivem nečistot na povrchu výztuže 

(oxidy, sirníky slitin železa) a přítomné vody a kyslíku. Reakce těchto složek vytváří místní 

galvanické články, které vytváří elektrochemické reakce. Železo v důsledku těchto reakcí 

oxiduje.  

 V alkalickém prostředí s pH více než 9,6 si výztuž vytvoří zěleznato-železité 

hydroxidy na povrchu, které tvoří ochranný povlak proti působení koroze.  

Hydratací cementu vzniká v betonu alkalické prostředí s pH vyšší jak 12,3. Ocel 

v betonu je tímto chráněná proti korozi. Ochranné pH časem klesá a betonová matrice se 

začíná neutralizovat. Rychlost neutralizace negativně ovlivňuje kyselé agresivním 

prostředí. [2] 

 

Interkrystalická koroze probíhá na hranicích krystalických zrn oceli. Rozděluje se na 

anodovou a katodovou. 

 Anodová koroze způsobuje oxidaci železa a na katodě se vytváří vodík způsobený 

oxidací. 

 Katodovou korozi způsobují ionty vodíku na katodě. Pod velkým tlakem pronikají 

mezi krystalky oceli, kde zvětšují vnitřní pnutí oceli, což vede ke vzniku trhlin a ztrátě 

únosnosti. [32] 

Oxidace železa lze popsat dle: 

 

Rovnice 7 Oxidačně redukční proces železa [32] 

 

  2Fe + O2 + 2H2O → 2Fe(OH)2 

  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3  
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3 VLIV PROSTŘEDÍ NA TRVANLIVOST BETONU 

„Jedná se o působení prostředí, jemuž je beton vystaven a jehož účinky na beton nebo na 

výztuž nebo na zabudované kovové vložky nejsou uvažovány v rámci zatížení konstrukce.“ 

[10] 

 

Vliv prostředí působícího na betonové konstrukce se dá rozdělit na:  

fyzikálně-mechanické – vliv od zatížení či působení vlhkosti a mrazu. 

fyzikálně-chemické - vliv agresivního prostředí v tekuté, plynné nebo pevné fázi  

biogenní  

 

Stupeň vlivu prostředí je klasifikační třída betonu určená podle podmínek prostředí, ve 

kterých je beton umístěn. Podle Tabulka 3 dle ČSN EN 206+A1. 

 

Tabulka 3 Popis a označení prostředí [39] 

 

3.1 XC – Koroze vlivem karbonatace 

Jedná se o vliv prostředí působící na betonovou konstrukci atmosférickým oxidem 

uhličitým a vlhkostí. Působí na většinu konstrukcí dopravního stavitelství a vodorovných 

konstrukcí. 

Oxid uhličitý i vodní páry za pomocí difúze plynu zaplňují pórovitou strukturu 

betonu. Rychlost tohoto jevu je závislá na povrchových úpravách konstrukce, druhů 

hydratačních produktů, pórovitosti betonu a množství vlhkosti v betonu a ve vzduchu.  

Vlhkost je pro karbonataci stěžejní vlastnost. Bez vlhkosti anebo při vysoké 

relativní vlhkosti blížící se ke 100 % nedochází k degradaci betonu vlivem karbonatace.  

Důležitým vlivem pro průběh karbonatace je dynamika vlhčení a sušení. Je prokázáno, že 

karbonatace je daleko rychlejší a silnější v konstrukcích, které jsou střídavě promáčené 

a vysoušené.  

 

 

 

Označení 
stupně 

Popis prostředí 

X0 Bez nebezpečí koroze nebo narušení 

XC1 až XC4 Koroze vlivem karbonatace 

XD1 až XD3 Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody 

XS1 až XS3 Koroze vlivem chloridů z mořské vody 

XF1 až XF4 
Působení mrazu a rozmrazování (mrazové cykly) 

s rozmrazovacími prostředky nebo bez nich 

XA1 až XA3 Chemické působení 
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Průběh karbonatace lze rozdělit od čtyř etap: 

1) V první etapě působí oxid uhličitý na náchylný portlandit a vzniká nerozpustný 

kalcit. Ten zaplňuje volné póry a betonová matrice zvětšuje svou hutnost, tím 

zlepšuje odolnosti proti agresivnímu prostředí, a i zpomaluje další karbonataci. 

 

Rovnice 8 První etapa karbonatace  

Ca(OH)2 + CO2 →CaCO3 + H2O 

2) Po vyčerpání zásoby portlanditu dochází k reakci dalších hydratačních produktů 

s oxidem uhličitým. Zde vznikají modifikace CaCO3 jako jemnozrnné krystalické 

novotvary CaCO3. Dochází k lehkému snižování hutnosti betonové matrice. 

 

3) Tato fáze je charakteristická překrystalizováním vzniklých novotvarů CaCO3 na 

kalcit a aragonit. Při krystalické přeměně dochází k zvětšování objemu, a to skoro 

desetinásobně ku novotvarům vytvořených v druhé etapě. Takto velké objemové 

změny v cementové matrici vyvolávají vnitřní napětí. Dochází k postupnému 

zhoršování mechanických vlastností betonu a je výrazně snížena hodnota pH na 9 

až 9,6 z původních 12,3. Vlivem karbonatace, vlhkosti a teploty stále probíhá další 

přeměna modifikací CaCO3. 

 

4) V poslední etapě nastává úplný stupeň karbonatace. Krystaly kalcitu a aragonitu 

rozdružují celou strukturu cementové matrice a dochází k výrazným degradacím 

mechanických vlastností betonu až k možné ztrátě soudržnosti. Hodnota pH je tak 

nízká, že dochází ke korozi výztuže. [32] 

3.2 XD – Koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody 

Jedná se o prostředí působící na betonovou konstrukci, ionty Cl- například obsažené 

v rozmrazovacích solích, ve vnitřních bazénech, vnitřních nebo podzemních parkovišť, 

kam se chloridy dostávají na pneumatikách vozidel, ale kde nedochází k působení mrazu. 

Reakce chloridových iontů na beton vytváří korozi III. druhu a způsobuje korozi 

výztuže. Koroze betonu III. druhu je vyvolána reakcí chloridových iontů s portlanditem, 

který je nejvíce náchylný k vytvoření rozpustného CaCl2. Vzniklá sloučenina reaguje 

podobně jako ettringit s trikalciumaluminátem a vytváří Friedlovu sůl. Tato sůl krystalizuje 

v pórech cementové matrice a zvětšuje svůj objem. Zvyšuje vnitřní pnutí betonu, což vede 

k tvorbě trhlin a urychlené degradaci výztuže. [27] 

 

Rovnice 9 Vznik Friedlovy soli [34] 

 

  Ca(OH)2 + 2 HCl + 4H2O → CaCl2.6 H2O 

  3CaO. Al2O3 + CaCl2 + n.H2O → 3CaO.Al2O3.CaCl2.10H2O 

 

Koroze výztuže vyvolaná ionty Cl- je možná pouze za přítomnosti vlhkosti a kyslíku. Při 

korozi výztuže se vytváří na povrchu výztuže rez. Při tomto procesu se uvolňují oxidy 
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vyvolávající tahové síly na krycí vrstvu betonu, až dojde k porušení krycí vrstvy betonu. Po 

degradaci krycí vrstvy betonu dochází k urychlené korozi výztuže.  

 Koroze výztuže vyvolaná chloridy může nastat i v alkalickém prostředí při zvýšené 

koncentraci chloridů. Při pH betonu 13,2 stačí 0,8 % chloridů v betonu pro iniciaci koroze. 

Se snižující se hodnotou pH se značně snižuje i hodnota chloridů potřebná k iniciaci 

koroze. 

Rychlost koroze výztuže je závislá na množství chloridů obsažených v prostředí, na 

propustnosti betonu a na množství vlhkosti obsažené v prostředí i v betonu. Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů. 

 

Chloridy se mohou částečně objevovat i v určitých druzích kameniva, cementu 

a v přísadách. Obsah chloridu v betonu je stanoven dle ČSN EN 206+A1 na maximální 

obsah 0,40 % z hmotnosti cementu pro beton s ocelovou výztuží nebo jinými kovovými 

vložkami, vystavený ve vlhkém prostředí s působením chloridů.  

3.3 XF – Působení mrazu, použití rozmrazovacích prostředků a 

bez nich  

Jedná se o prostředí vystavené střídavému působení vody, zmrazovacích 

a rozmrazovacích cyklů a případné působení rozmrazovacích solí jako jsou dopravní 

stavby, betonové kryty vozovek, mostní nosníky a mostovky. 

Degradace betonu z prostředí XF může být vyvolána účinkem mrazu 

a rozmrazovacích solí. Tyto dva účinky mohou působit současně nebo odděleně. 

Působení zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů má negativní vliv na vlastnosti 

ztvrdlého betonu. Při změně skupenství vody z kapalného do pevného stavu dochází 

k expanzi objemu o 9 % z původního objemu kapalné vody. [34]Voda uložená 

v makropórech (o průměru větší než 300 µm) a v kapilárách ztvrdlého betonu se rozpíná 

a vytváří krystalický tlak až 200 MPa, který vytváří vnitřní pnutí betonu. To může vést 

k vytvoření trhlin a zvýšení nasákavosti betonu.  

 Odolnost proti mrazu lze zlepšit zvýšením množství mikropórů v betonu nebo 

snížením nasákavosti ztvrdlého betonu. V mikropórech (o průměru 25 až 300 µm) nemůže 

voda kvůli velikosti svého smáčecího úhlu obsáhnout celý objem mikropóru. Při mrazu 

zvětšuje voda svůj objem a vyplňuje zbylý prostor v póru, ale nepůsobí vnitřnímu pnutí. 

Zvýšit množství mikropórů lze pomocí provzdušňujících přísad a dodržení maximálního 

limitu vodního součinitele pro prostředí XF.  

Působení rozmrazovacích látek na bázi chloridů vyvolává reakci s portlanditem 

a vytváří rozpustný CaCl2. Ten působí na trikalciumaluminát a vytváří Friedlovu sůl, která 

při krystalizaci zvětšuje svůj objem a vytváří vnitřní pnutí. [22] 

3.4 XA – Chemické působení 

Jedná se o nejvíce chemicky a mikrostrukturně agresivní prostředí působící na beton. Je 

vyvoláno působením silných průmyslových i organických kyselin, snižujících alkalitu betonu 
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nebo působením rozpustných solí, které vymývají cementový tmel a vytvářejí nerozpustné 

nebo málo rozpustné soli expandující v cementové matrici, čímž snižující trvanlivost 

betonu. 

Rozdělujeme agresivní prostředí podle působení na beton: 

• Plynné 

• Kapalné 

• Tuhé – hygroskopické látky 

• Biologické vlivy  

• Působení minerálních olejů a tuků 

 

Stupeň agresivity prostředí závisí na koncentraci jednotlivých iontů. Mezní hodnoty jsou 

popsány v Tabulka 4 z ČSN EN 206+A1. [22] 

 

Tabulka 4 Mezní hodnoty pro chemické působení v zemině a podzemní vodě [10] 

Chemická 

charakteristika 
XA1 XA2 XA3 

Podzemní voda 

SO4
2- [mg/l] 200 ≤ c ≤ 600 600 < c ≤ 3 000 3 000 < c ≤ 6 000 

pH  5,5 ≤ pH ≤ 6,5 4,5 ≤ pH < 5,5 4,0 ≤ pH < 4,5 

CO2agr [mg/l] 15 ≤ c ≤ 40 40 < c ≤ 100 c > 100 – do nasycení 

NH4
+ [mg/l] 15 ≤ c ≤ 30 30 < c ≤ 60 60 < c ≤ 100 

Mg2+ [mg/l] 300 ≤ c ≤ 1 000 1 000 < c ≤ 3 000 c > 3 000 – do nasycení 

Rostlá zemina 

SO4
2- [mg/kg] 2 000 ≤ c ≤ 3 000 3 000 < c ≤ 12 000 12 000 < c ≤ 24 000 

Kyselost [mg/l] c > 200 v praxi se nepoužívá 

Pozn. c … je množství rozpuštěné látky v určitém množství nebo objemu roztoku. 

3.4.1 Plynné agresivní prostředí  

Toto prostředí se projevuje difúzí plynné látky do cementové matrice, kde za 

přítomnosti vzdušné vlhkosti reaguje s hydratačními produkty za vzniku objemově se 

zvětšujících krystalů.  

Jsou to látky jako oxid uhličitý. Vyskytující se ve zvýšené koncentraci v objektech 

pro ustájení dobytka a v okolí místa spalování.  

Princip degradace je reakce portlanditu s agresivním CO2 vytvářejícím jemnozrnné 

krystalické novotvary CaCO3 a následnou překrystalizací, při které dochází k expanzi 

krystalů a tvorbě vnitřního pnutí. Tento proces doprovází neutralizace cementové matrice.  

Dalším silným plynem ovlivňující trvanlivost betonu je oxid siřičitý. Je znám hlavně 

kvůli kyselým dešťům devastující krajinu severních Čech na přelomu století. Je uvolňován 

při spalování méně kvalitního hnědého uhlí v uhelných elektrárnách. Dle zákona musí být 

spaliny uhelných elektráren odsiřovány pomocí CaO. Princip degradace betonu sulfatací je 

popsán v kapitole 3.4.2.1. Oxid siřičitý je asi 10 x agresivnější než oxid uhličitý při stejné 

koncentraci. 
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Při procesu rozkladu organické hmoty nebo při činnosti určitých sulfurikačních 

bakterií může vznikat sirovodík. Vzniká transformací síry, která je vázána v biologickém 

materiálu. Následně při přítomnosti kyslíku oxiduje sirovodík na kyselinu siřičitou. [32] 

  S → H2S → SO4
2- → H2SO4 [4] 

3.4.2 Kapalné agresivní prostředí  

Kapalné médium působí nejefektivněji na korozi betonu. Agresivní látky obsažené 

v kapalině působí převážně na produkty hydratace cementu. Kapalina vymývá cementový 

tmel, vytváří rozpustné soli a vytváří sloučeniny zvětšující vnitřní napětí v betonu. [32] 

Druhy koroze betonu způsobené kapalným prostředím jsou uvedeny Tabulka 5. 

 

Tabulka 5 Druhy chemické koroze betonu působící kapalným agresivním prostředím [2] 

Druh 
koroze 

Průběh koroze Typické reakce Výskyt 

1. 

Nastává účinkem vody, či 
vodných roztoků. Dochází k 

rozpuštění složek cementového 
kmene 

Ca(OH)2 + 2H+ -> Ca 

Účinek vody 
s nízkou 

přechodnou tvrdostí 
(hladová voda) 

2. 

Probíhá vzájemná reakce mezi 
složkami cementového kmene 
a agresivního roztoku. Vznikají 
produkty lehce rozpustné ve 

vodě nebo amorfní hmoty bez 
vazebných vlastností 

Ca(OH)2 + 2HCL -> 
CaCl2 + 2H2O 

Ca(OH)2 + 2H2O -> 
Ca(HCO3)2 

Koroze kyselinová, 
uhličitanová, 
hořečnatá 

a způsobená 
alkáliemi 

3. 

Procesy, při kterých se v pórech 
cementového kamene hromadí 
a krystalizují málo rozpustné 

hydratační produkty spojené s 
výrazným zvětšením objemu 
pevné fáze. Vyloučená pevná 
fáze a růst krystalů v pórech 

způsobují tlaky na stěny pórů, 
to má za následek rozrušení 

betonové hmoty. Dochází k tzv. 
,, falešnému zhutnění"  

Ca(OH)2 + H2SO4 -> 
CaSO4 + 2H2O 

Především síranová 
a solná koroze 

Pozn. Falešné zhutnění je stav ztvrdlého betonu, kde postupně dochází k zaplňování pórů 

málo rozpustnými sloučeninami a tím zvyšuje objemovou hmotnost i pevnost. Po určité 

době tyto zaplněné póry začnou vyvozovat krystalizační tlaky, viz Tabulka 6 vyvozené 

zvětšujícím se objemem krystalizovaných minerálů a tím vytváří trhliny a snižují pevnosti 

betonu.  

Tabulka 6 Krystalizační tlaky některých solí [7] 

Sloučenina Krystalizační tlak [MPa] 

CaSO4.2H2O 28,2 

Na2SO4.10H2O 7,2 

NaCl 55,4 
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3.4.2.1 Sulfatace   

Jedná se o proces způsobující velice silnou korozi betonu vlivem síranových iontů. Dochází 

k němu v kanalizačním potrubí, při organickém rozkladu nebo v zeminách a vodách 

s vyšším obsahem síranů. Nejznámější sulfatační roztok je kyselina sírová. Je to velmi 

silná kyselina s pH 1 až 2,5. Z organických kyselin to mohou být kyselina mléčná a octová. 

[26] 

Při kontaktu s tímto prostředím dochází k vymývání cementového tmele a k reakci 

mezi kyselinou sírovou a hydroxidem vápenatým za vzniku sádry a dvou molekulové vody.  

 

Rovnice 10 Reakce portlanditu s rozpuštěnými sírany a vodou za vzniku dihydrátu síranu 

vápenatého [4] 

  Ca(OH)2 + SO4
2- + 2H2O → CaSO4. 2H2O + 2 OH- 

 

Trikalciumaluminát následně reaguje s dihydrátem síranu vápenatého za vzniku ettringitu. 

Při vzniku tento minerál zvětšuje několika násobně svůj objem a dochází k vnitřnímu 

pnutí.  

Rovnice 11 Reakce trikalciumaluminátu s dihydrátem síranu vápenatého a vodou za 

vzniku ettringitu [4] 

 

 3Cao. Al2O3. 6H2O + 3(CaSO4. 2H2O) + 20H2O -> 3CaO.Al2O3.3CaSO4.32H2O 

 

 
Obr. 6 Rozpínání ettringitu v betonové matrici, foto: P. Bayer [4] 

3.4.2.2 Působení splaškových vod 

Jedná se o odpadní vody z domácností, které se následovně čistí v čistírnách odpadních 

vod (ČOV) a po vyčištění se vrací do nadzemních vodních ploch, nejčastěji do řek.  

Splaškové vody dostávající se do ČOV mají pH 6,5 až 7. Zde splaškové vody 

nepůsobí silnou degradaci betonu. Silné působení na betonové konstrukce nádrží přichází 
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až u biologického čistění, kde se aktivovaný kal mění na biomasu a uvolňuje CO2 

a sirovodík H2S, čímž nastává degradace betonu CO2, agr a při špatné ventilaci těchto 

nádrží dochází k přeměně H2S na H2SO4. Působení kyseliny sírové na cementový tmel 

snižuje alkalitu ztvrdlého betonu, což zvyšuje korozi výztuže a vytváří objemově nestabilní 

ettringit.  

Splaškové vody působí na betonové septiky, kanalizační trouby a nejagresivněji při 

organickém rozkladu v otevřených nádržích v ČOV. [36] 

3.4.2.3 Působení dusičnanů 

Jedná se o prostředí působící na betonové konstrukce v blízkosti pěstování zemědělských 

plodin. Vyskytuje se zde jako součást průmyslových hnojiv, které se následně vsakují do 

zeminy a působí na cementovou matrici.  

Působení dusičnanů na cementovou matrici se řídí dle koroze III. druhu. Dusičnany 

vytváří málo rozpustné soli, které se pomocí přenosného média dostávají do pórové 

struktury betony. V nezaplněných pórech začnou tyto soli krystalizovat a expandují svůj 

objem. Vytvoření větších krystalů doprovází vnitřní tlaky dosahující hodnot desítek MPa. 

Beton o nedostatečné pevnosti tento vnitřní tlak nevydrží a začne vytvářet trhliny na 

povrchu betonu.  

Mohou to být například sila pro ukládání hnojiv, betonové skruže nebo betonové 

trouby. Dalším působení dusičnanů může být detekováno v kyselých deštích, které vznikají 

nekvalitním a nekontrolovaným průmyslným spalováním. [30]  

3.4.2.4 Působené alkalických solí 

Jedná se o prostředí s nízkým pH a vysokým obsahem síranových iontů a alkálií. Toto 

prostředí způsobuje korozi III. druhu ztvrdlého betonu.  

 

Vliv síranových iontů a alkálií s reakcí s portlanditem vytváří ettringit a tzv. dedolomitizaci 

kameniva [7], která tvoří silný hydroxid. [24] 

 

Rovnice 12 Dedolomitizace kameniva v alkalicko-siřičitém prostředí [7] 

  Ca(OH)2 + Na2SO4 → CaSO4 + 2NaOH 

 

V tomto prostředí se nachází i nemalé množství alkálií. Množství alkálií v betonu je 

limitováno na množství menší než 2 kg Na2O eq. z 1 m3 betonu. [22] Větší množství alkálií 

v betonu nepůsobí negativně na pH betonu, a tudíž nezvyšuje korozi výztuže, ale se 

zvyšujícím množstvím alkálií v betonu dochází k alkalicko-křemičité reakci. 

V závislosti na čase bude možné pozorovat na vzorcích betonu uložené v tomto prostředí 

zvyšující se množství a velikost trhlin způsobené oběma těmito vlivy. 

Jedná se o alkalické soli Na2SO4 a Na2CO3. 
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3.4.3 Tuhé agresivní prostředí – hygroskopické látky 

Jedná se o působení tuhých rozpustných látek a potřebné vlhkosti ke spuštění degradace 

betonu. 

Pro látky tuhé to mohou být pouze látky hygroskopické, které jsou schopny 

částečně adsorbovat vzdušnou vlhkost. Díky této schopnosti mohou některé látky vytvářet 

sloučeniny zvyšující vnitřní napětí v betonu. Schopnost této látky degradovat beton je 

závislá na relativní vlhkosti vzduchu.[32] 

 Jsou to látky jako čistý hydroxid sodný (louh sodný) nebo chlorid hořečnatý  

3.4.4 Mikrobní degradace betonu 

Jedná se o zvláštní druh chemické koroze betonu, která je vyvolána živými organismy.   

Působící v chemických, potravinářských a zemědělských objektech.  

Tyto organismy jako jsou bakterie, řasy, lišejníky a houby, které se vyskytují ve 

vlhkém prostředí způsobují korozi betonu II. a III. druhu. Vliv těchto organismů se dělí dle 

charakteru působení na kyselinovou a síranovou korozi. 

 

Kyselinovou korozi (koroze II. druhu) způsobují chemoorganotrofní a chemoautotrofní 

bakterie.  

Během svého života vylučují řadu organických kyselin jako kyselina octová, 

mravenčí a citrónová. Tyto kyseliny reagují s Ca(OH)2, hydrosilikáty a hydroalumináty. 

Vytváří rozpustné vápenné soli, které se při působení zkondenzované vodní páry a vody 

vymývají. Rychlost koroze betonu závisí na rozpustnosti těchto vápenných solí, pórovitosti 

betonové matrice a množství vody, které tyto rozpustné soli vymývá. Dalším agresivním 

organickým útočníkem se stejným principem působení mohou být mikroskopické vláknité 

houby, které jsou schopny růst na malých částečkách prachu, špíny nebo v pórech betonu 

větších než 30 µm. Tyto houby můžeme nalézt v zemědělských a potravinářských 

závodech (masny a mlékárny), kde mají dostatek živin. Jsou zaznamenány i případy, kdy 

chemoorganotrofní bakterie zvládali přežít v pórové struktuře betonu o pH 11,5 až 12,5. 

Degradace betonu způsobená kyselinou korozí je zobrazena na Obr. 7. [29] 

 

Síranovou korozi (koroze III. druhu) způsobují sirné bakterie, které se vyskytují v půdě, 

vodě a místech s dostatečnou vlhkostí a přítomností sloučenin síry. Tyto bakterie vytváří 

síranové sloučeniny, které se zachytávají v pórech a reagují s portlanditem. Následuje 

vznik dihydrátu síranu vápenatého, který reaguje s C3A za vzniku ettringitu, který zvětšuje 

svůj objem a zvyšuje vnitřní pnutí. Tento typ koroze vede k degradaci betonových skruží, 

kanalizačních kolektorů a betonu přehradních nádrží. [29] 

 

Při dlouhodobém působení vlhkosti a slunečního světla se mohou na povrchu betonu 

rozrůstat i různé typy mechů a sinic. I když vliv těchto organismů na strukturu betonu 

není tak silný jako u chemoorganotrofních nebo sirných bakterií, vytváří zdroj živin pro 

jiné organismy, které by mohli betonovou matrici více poškodit. Přítomnost těchto 
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biologických škůdců také zvyšuje množství vody v okolí mechů, lišejníků a jiných 

organismů. Vyšší množství vody se dostává do makropórů a během zimních období voda 

v těchto pórech zamrzává a vytváří vnitřní napětí, které může tvořit trhliny. Po vzniku 

trhlin je degradace betonové matrice i výztuže zrychlená. [7] 

 

 
Obr. 7 Koroze betonové konstrukce způsobená vlivem mikrobní degradace betonu, foto: 

P. Babouček 

3.4.5 Působení minerálních olejů a tuků  

Jedná se o působení výrobků z ropného průmyslu nebo živočišných a rostlinných tuků, 

které se mohou objevovat u čerpacích stanic, v objektech skladující pohonné hmoty nebo 

oleje a v objektech zpracovávající olejné rostliny 

Tyto látky jako benzín, benzén, mazací olej a vazelína mohou obsahovat fenolové 

sloučeniny, které vyvolávají slabší korozi II. druhu. a vznik rozpustných vápenatých 

fenolátů.  

 Živočišné a rostliné tuky obsahující mastné kyseliny nezpůsobují vážnější degradaci 

betonu, ale snadno protékají přes betonové krytí výztuže a mohou způsobovat 

prokluzování výztuže. [32] 
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4 TRVANLIVOST BETONU 

Je schopnost betonu odolat působení vnějších vlivů při zachování svých fyzikálně-

mechanických vlastností v průběhu času.  

Vlivy ovlivňující trvanlivost se dělí na vnější a vnitřní. 

  

Vnější vlivy jsou vlivy působící na beton z okolního prostředí. Jsou to vlivy: 

• Fyzikální: Tepelné  - Vliv záporných teplot při současném působení  

vlhkosti, mrazuvzdornost 

- Vliv vysokých teplot, ohnivzdornost,   žáruvzdornost 

 Mechanické  - statické nebo dynamické zatížení 

- Obrusnost 

Radiační   - ultrafialové nebo infračervené záření 

• Chemické    - koroze způsobená chemickými látkami 

• Biologické    - Koroze způsobená mikrobními organismy 

 

Vnitřní vlivy působí při míchání čerstvého betonu společně se vstupními surovinami. 

Mezi vnitřní vlivy se řadí chloridy, alkálie, které se do betonu mohou dostat v cementu, v 

kamenivu nebo v přísadách. [32] 

 

Pro posouzení trvanlivosti betonu je zásadní vydatnost a doba působení těchto vlivů. [34] 

Zkoušení trvanlivosti betonu je velice komplikované a musí se provádět pro 

působení daného vlivu. Zkoušky mohou probíhat celé roky pozorováním a zkoušením částí 

konstrukce přímo z objektu nebo vytvořením simulovaného prostředí v laboratoři se 

silnější intenzitou negativního vlivu na působící na beton. [21] 

 

Faktory a vlastnosti ovlivňující trvanlivost betonu a pronikání agresivních látek 

do cementové matrice: 

Jedná se o faktory a vlastnosti zlepšující trvanlivost betonu jako je zlepšená 

vodonepropustnost nebo faktory a vlastnosti přispívající k degradaci betonu jako vznik 

trhlin, smrštění nebo difúze plynů a vodních par do betonu. [32] 

4.1 Vodonepropustnost betonu  

Vodonepropustnost betonu je vlastnost, která ukazuje, jak moc beton dokáže snížit 

pronikání kapaliny pod zvýšeným tlakem, při atmosférickém tlaku i vzlínání. 

Vodonepropustnost a trvanlivost betonu je ovlivněna vlastnostmi betonu 

a charakteristikou prostředí. 

Vlastnosti betonu můžou být ovlivněny při výrobě a při ošetřování, a to je 

pórovitost cementové matrice a kameniva, spolupůsobení cementu a kameniva, 

přítomnost trhlin vzniklých během hydratace a druhem použitých přísad a příměsí.  

Charakteristika prostředí působící na beton je teplota, vlhkost okolního 

prostředí, obsah a druh agresivních iontů v prostředí obsažený. [25] 
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4.2 Vznik trhlin a snížená vodonepropustnost v betonu 

Pro vodotěsné betony a betony vystavené kapalným i plynným agresivním prostředím je 

uzavřený pórovitý systém základ dobré trvanlivosti. Uzavřený povrch, který snižuje difúzi 

látek do betonové matrice vytváří trvanlivý a pevný beton po dobu jeho životnosti. 

V počátku vytváření betonového díla i po jeho dokončení je potřeba se věnovat ošetřování 

a údržbě betonových prvků proti vzniku nových trhlin, které by mohli urychlit difúzi nebo 

kapilární proudění do betonu.  

Vznik trhlin je zapříčiněn smršťováním betonu. Respektive trhlina v betonu 

vznikne, pokud smršťovací napětí je větší než momentální pevnost betonu v tahu. Beton 

se smršťuje z důvodu úbytku vody v krystalické mřížce, kapilárními jevy, odpařování 

vodními parami z povrchu betonu.  

Procesy způsobující smrštění jsou betonářko technologické, stavebně technické anebo 

konstruktivní procesy. [25] 

• Betonářsko technologické procesy:  

o Pórovitost cementového kamene a jeho vlastnosti 

o Složení betonu 

o Rozměr a tvar betonové konstrukce a její vyztužení 

o Vnější podmínky jako jsou povětrnostní vlivy a čas 

4.3 Smršťování betonu   

Smršťování betonu je zmenšování objemu látky způsobené migrací nebo odpařováním 

vody ze vzorku. 

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

hydratační smrštění, karbonatační smrštění, plastické smrštění a autogenní smrštění.  

 

1) Vlhkostní smršťování 

Způsobeno přechodem a odpařováním vody v kapilárách. Vlhkostní smrštění dosahuje 

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

 

2) Hydratační smrštění 

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

které následně působí na beton. Hydratační smrštění dosahuje hodnot 0,2 mm/m po 40 

až 50 dnech. 

 

3) Karbonatační smrštění 

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

beton vytváří objemové změny. Karbonatační smrštění dosahuje hodnot 0,7 až 1,0 mm/m 

po dobu několika let.  
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4) Plastické smrštění 

Plastické smrštění vzniká vodorovným přetvořením vyvolané rychlejším odpařováním 

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

ošetřování betonu, u betonu s velkým vodním součinitelem a v letních betonážích. Trhliny 

při absenci ošetřování mohou mít tloušťku až 3 mm. 

 

5) Autogenní smršťování 

Je chemický proces způsobený zmenšením objemu složek hydratací, vnitřním vysycháním 

a vývojem hydratačních teplot. Probíhá dlouho dobu, ovšem nejvyšší nárust má po 7 

dnech a dosahuje hodnot až 0,9 mm/m. 

 

Vznik trhlin a růst smršťovacího napětí v závislosti na čase je vyobrazen na Obr. 8 

Závislost vývoje pevnosti betonu v tahu na čase a vznik podružných i zatěžovacích napětí 

[25] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 Závislost vývoje pevnosti betonu v tahu na čase a vznik podružných i zatěžovacích 

napětí [25] 

4.4 Teplotní roztažnost betonu 

Je jev, při kterém dochází ke zmenšení nebo zvětšení objemu látky v závislosti na změně 

teploty. Při zahřívání teploty se zrychluje pohyb molekul v látce a dochází ke zvětšování 

objemu. 

Vlivem rozdílných teplot na povrchu betonu a uvnitř betonu při hydrataci cementu 

dochází k rozdílným délkovým změnám cementového kamene i kameniva, které vyústí v 

tvorbu trhlin. [25] 
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5 OCHRANA BETONU PRO ZVÝŠENÍ TRVANLIVOSTI PROTI 

PŮSOBENÍ CHEMICKY AGRESIVNÍCH LÁTEK 

Ochranu betonu proti působení agresivních látek lze zvýšit už při procesu výroby 

a procesu vytvoření betonové konstrukce. Nazývaná primární ochrana a zvýšení odolnosti 

proti působení agresivních vlivů dodělávaná dodatečně na ztvrdlý beton je sekundární 

ochrana. 

5.1 Primární ochrana  

Odolnost v betonu proti působení agresivnímu prostředí lze ovlivnit už při návrhu 

receptury použitým materiálem a technologií.  

 

Návrh primární ochrany: 

- Výběr odolného materiálu proti působení prostředí a produktu z prostředí  

vytvořených 

 - Volba vhodného geometrického tvaru konstrukce 

 - Návrh tloušťky krycí vrstvy výztuže betonem 

 - Snížení množství a velikost trhlin [32] 

5.1.1.1 Návrh vhodných vlastností pro použité vstupní složky: 

Pojivo  

Využitím vhodného cementu lze zlepšit odolnost v agresivním prostředí. Používají se 

cementy směsné s obsahem popílku nebo strusky, které pozitivně ovlivňují odolnost proti 

agresivnímu prostředí změnou mikrostruktury. Snížením obsahu hydratačního minerálu 

C3A zlepšujeme odolnost v agresivním prostředí a snižujeme velikost hydratačního tepla.  

Snížením hydratačního tepla se zmenšují velké teplotní rozdíly mezi vnitřní 

strukturou a povrchem betonu. To snižuje vznik trhlin. 

 

Kamenivo 

Pro vliv agresivního prostředí na beton se doporučují používat kameniva hutná s plynulou 

křivkou zrnitosti. Vhodná jsou kameniva vyvřelých hornin s nepravidelně uspořádanou 

strukturou. Do prostředí s kyselým charakterem se nesmí používat kameniva s obsahem 

vápenců, dolomitů, tufů nebo pískovců tmelené vápencem. 

 

 Voda 

Voda záměsová i ošetřující pro betony vystavené agresivnímu prostředí musí splňovat 

stejné požadavky jako voda do běžných betonů dle ČSN EN 1008. Nesmí se používat 

recyklovaná voda do betonu uloženého v agresivním prostředí. 
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 Přísady do betonu 

Použitím některých přísad se zlepšují určité vlastnosti betonu, které zvyšují odolnost 

betonu v agresivním prostředí.  

Jsou to plastifikační přísady a superplastifikační přísady, které zmenšují 

množství záměsové vody při stejném stupni zpracovatelnosti s referenčním betonem. 

Použitím menší dávky záměsové vody se snižuje počet a velikost trhlin a kapilár 

způsobené při migraci a odpařování vody. 

Pro snížení nasákavosti se využívají těsnící a provzdušňující přísady.  

Těsnící přísady zvyšují hutnost betonové matrice a tím snižují nasákavost kapaliny nebo 

zvětšují smáčecí úhel kapaliny, čímž stěžuje kapalině migraci kapilárním systémem 

betonu. Provzdušňující přísady vytváří mikropóry ve ztvrdlém betonu, které přerušují 

souvislé kapiláry a zlepšují mrazuvzdornost.  

 

  Příměsi 

Pro zlepšení množství jemných částic v betonu a zvýšení hutnosti betonu je potřeba využít 

příměsi. Mohou to být inertní fillery nebo aktivní příměsi jako vysokoteplostní popílek nebo 

granulovaná vysokopecní struska. Inertní fillery nám zlepšují podíl jemných částic 

v betonu. Popílek i struska nám snižují poměr CaO ku SiO2, čímž zvyšují množství C-S-H 

gelu proti portlanditu, který je méně stabilní. Použitím popílku a strusky se zlepšuje 

hutnost cementové matrice a reologie betonu proti vlivu agresivních prostředí.  

 

Odolnost v agresivním prostředí se dá zvýšit zmenšením pórovitosti. Pórovitost se může 

zmenšit snížením záměsové vody (vodní součinitel menší než 0,45 pro prostředí XA3) 

a zvýšení podílu jemných částic a to více než 450 kg/m3. Beton působící v agresivním 

prostředí by měl mít tekutější konzistenci se sednutím S3 nebo S4. 

5.2 Sekundární ochrana  

Jedná se o ochranu proti působení agresivních látek na zhotovenou betonovou konstrukci. 

Může se použít samostatně nebo kombinací s primární ochranou. 

Pro sekundární ochranu se používají materiály vytvářející ochranu povrchu 

a impregnaci betonu. Což mohou být nátěry, fólie, vyzdívky, obklady nebo povlaky. 

 

Při návrhu druhu a tloušťky sekundární ochrany se musí zohlednit: [32] 

 Druh a doba agresivního působení 

 Stupeň agresivity prostředí 

 Určit druh ochrany a hmoty 

 Návrh konstrukční ochrany 

5.2.1.1 Zpevňování povrchu 

Je to druh aplikace nátěru na silikátové bázi vytvářející nové sloučeniny na povrchu 

betonu, které jsou odolné proti působení vlhkosti i chemické degradaci. 
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Aplikovaný nátěr je založený na principu zpevnění a utěsnění povrchu silikátovou 

složkou jako je elektrárenský popílek, spojený alkalickými křemičitany a možnou 

modifikací, která zlepšuje hydrofobizaci povrchu jako je styren-akrylátové disperze. 

Výsledkem je utěsněný povrch betonu znemožňující průchod vody a chemikálií. Výhoda je 

zachování paropropustnosti vzduchu a vodních par. 

Vytvořený nátěr nemá negativní dopad na ekologii, je cenově dostupnější a 

ředitelný vodou. [35]  

 

Mohou to být také látky jako fluorokřemičitany nebo plynnýfluorid křemičitý. [32]  

5.2.1.2 Uzavírací nátěry 

Druh sekundární ochrany betonu před působením agresivních činitelů v kapalném i 

plynném prostředí.  

Vytváří fyzikálně – chemickou ochranu povrhu betonu před vnikáním agresivních vlivů. 

Zabraňuje tvorbě objemově rostoucích sloučenin i vymývání cementového tmele.  

Uzavírací nátěry defunuje ČSN EN 1504-2, které dělí nátěry na: 

• Hydrofobní impregnace 

• Impregnace 

• Nátěry (povlaky) 

Obr. 9 hydrofobní impregnace [23]Obr. 10 Impregnace [23] Obr. 11 Nátěry (povlaky) 

[23] 

Hydrofobní impregnace je druh ochrany aplikovanou na povrch betonu, která 

přeměňuje hydrofilní povrch betonu na hydrofobní. Nátěr vytvoří ochranný film 

v povrchové pórové struktuře, kde reaguje se silikáty. Princip těchto nátěrů je snížením 

smáčecího úhlu vody.  

Dnešní oblast výzkumu hydrofobizace pórovitých povrchů se zaměřuje i na využití 

plazmatu. Ovšem tento způsob úpravy je ekonomicky velmi náročný a plošné použití je 

zatím komplikované. Mezi nejvíce používané materiály jsou vodní emulze, pasty, krémy. 

[24] 

Nátěry jsou kapalné suspenze nanášené na povrchu betonu pro uzavření povrchu 

a pórovité struktury. Lze je rozdělit na: 

• Akrylátové látky 

• Polyuretanové elastomery 

• Epoxidové laky 

 

Akrylátové nátěry jsou velice efektivní ochranou proti působení povětrnosti 

a stálosti proti UV záření. Pro ochranu ztvrdlého betonu se využívají nátěry na bázi vodní 



44 

disperze a akrylátové disperze ředitelné vodou. Jejich hlavní výhoda je nenáročná 

aplikace, cena a rychlá účinnost po nanesení. [24] 

 

Polyuretanové elastomery se využívají převážně v průmyslové nebo prefabrikační 

činnosti na betonové výrobky. Jsou to materiály, které dobře odolávají proti kapalině, mají 

malou reakci na oheň, dobrou probarvovací schopnost a pěkný lesk. Vytváří až dvakrát 

tlustší ochranný film než akrylátové nátěry. Aplikace je lehce komplikovanější než u 

akrylátových nátěrů. Polyuretanové elastomery mají menší sortiment možného použití 

aplikačních nástrojů. Používají se vysokotlaké postřikovače a mikrovláknové mopy. Pro 

jejich kvalitní vytvrdnutí a zaschnutí se používá ultrafialové nebo infračervené světlo. [24] 

 

Epoxidové nátěry se skládají ze dvou složek, které se dávkují rovnoměrně a za ráz. 

Při kontaktu těchto složek začne rychle tuhnout. Jsou vytvářené z epoxidových pryskyřic 

rozpustných lakařských rozpouštědlech. Po vytvrzení pomocí zvýšené teploty vytváří velice 

pevný, ale pružný ochranný film na povrchu betonu. Epoxidové nátěry mají velice dobrou 

odolnost proti působení chemicky agresivních látek a kvalitní adhezi s podkladem. Velké 

použití nachází v průmyslových halách jako podlahové plochy s vysokým provozem. [24] 
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6 OBJEKTY VYSTAVENÉ PŮSOBENÍ AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ 

6.1 Zemědělské objekty pro ustájení a chov dobytka 

Jedná se o objekty pro ustájení a krmení dobytka 

Krmivo, výměšky a podestýlka v závislosti na čase a zanedbané údržbě podlahy 

vytváří organické kyseliny, které napadají konstrukce těchto objektů Nejvíce postiženými 

oblastmi jsou podlahy, na které přímo působí exkrementy, zbytky krmiva a dobytek 

samotný.  

Dalším zatíženým prvkem v těchto objektech jsou stropní konstrukce odolávajícím 

plynným agresivním vlivům jako je zvýšený obsah CO2 ve vzduchu. 

Na základové konstrukce působí znečistěné zeminy, do kterých se po delší dobu 

vpíjí tělesné tekutiny a jiné kapaliny zvyšující degradaci betonu. [5] 

Práce Útok krmnými kyselinami na betonové podlahy ve vepřínech [5] ukazuje 

přítomnost silných vlivů na betonové podlahy v rozlitém jídle nebo rozlité vodě v mokrých 

krmítkách. Jídlo pro vepře po 2 až 4 dnech zaznamenává nízké hodnoty pH asi 3,8 až 4,5. 

způsobené kyselinou mléčnou, a i trochu kyselinou octovou. Směs těchto kysel s takto 

nízkým pH vyvolává u betonu korozi II. druhu. Reakcí s portlanditem a vznikají velmi 

rozpustné vápenné soli. Tyto soli se následně lehce vymyjí, zvětší pórovitost betonového 

materiálu a mechanickými nárazy od zvířat nebo při čistění podlahy způsobí odprýskávání 

vrstev betonu. Otevřením cementové matrice se ještě více urychlí degradace betonu 

i výztuže.  

Vymývání jemných částic a cementového tmelu může vést k vysoké hrubosti 

povrchu betonu, zvětšení lamel u betonových roštů. Což může vést až ke zranění zvířete, 

které často musí být usmrceno. 

 Beton pro využití podlah a roštu by měl být navržen na stupeň vlivu prostředí XA3 

a odolný proti mechanickému poškození způsobené kopyty hospodářských zvířat. Povrchy 

betonových podlah by měli být omyvatelné tlakovou vodou při tlaku aspoň 13 MPa. 
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Obr. 12 Podlaha objektu pro ustájení dobytka zhotovená z betonových roštů, foto: 

P. Babouček 

6.2 Čistírny odpadních vod (ČOV) 

Jedná se o zařízení na čistění splaškových vod z občanských staveb a pro návrat vody do 

vodního systému. Čistírny odpadních vod snižují ekologický dopad lidské činnosti a udržují 

kvalitu vody. 

Jsou sestaveny z mechanického a biologického čištění. 

 

Mechanické čistění je primární sběr hrubých plovoucích částí jako je komunální odpad, 

sběr písků a tuků a v poslední řadě se odstraňují usazené jemné částice z usazovací 

nádrže 

 

Čistění biologické je vytvářeno v biologických reaktorech, kde na odpadní vody působí 

mikroorganismy. V celku nazývané jako aktivovaný kal, kde dochází k reakcím 

a k odstranění organického znečištění, dusíku a fosforu. Po odstranění organického 

sedimentu je vyčištěná voda vpouštěna do řek. [37] 

6.3 Bioplynové stanice 

Jedná se o zařízení, kde probíhá kontrolovaná fermentace biomasy za účelem vzniku 

bioplynu, který má velký obsah methanu. Výsledný plyn se následně používá pro výrobu 

elektrické nebo tepelné energie.  

Jako biomasa se využívají exkrementy hospodářských zvířat, zemědělské produkty 

a zemědělskoprůmyslové odpady nazývané souhrnně biomasa. Velké využití má například 

silážová kukuřice, která je bohatá na energii a má velké každoroční výnosy. 
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Postup výroby bioplynu: 

V prvním kroku je substrát jako kukuřičná nebo žitná siláž dovezena k bioplynové stanici 

a uskladněn v otevřené kóji nebo na haldě. V druhém kroku je substrát naplněn do 

betonového zásobníku a postupně pomocí pásového dopravníku přesouván do sila, kde se 

v šnekových homogenizátorech mísí s kejdou (směs tuhých, tekutých výkalů a zbytky 

krmiv). Vzniklá suspenze je předána do fermentoru. Suspenze substrátů je promíchávána 

velkými lopatkami s nuceným horizontálním oběhem a ohřívána na teplotu 40 °C 

obvodovými teplovodním potrubím. Kde je asi 60 dnů a následných 60 dnů v post-

fermentoru. Vzniklý plyn se skládá z 50 až 70 % methanu, oxidu uhličitého, vodní páry, 

vodíku, sirovodíku. Následně je přečerpáván a čistí se. Prvně se nechá zkondenzovat 

vodní pára. Poté probíhá odsiřování pomocí bakterií vázající siřičité ionty. Plyn je tlakován 

a znovu čištěn mokrým sušením. Tam je plyn sprchován vodní mlhou o teplotě 0 °C. U 

plynu je měřeno množství methanu, H2S, CO2 a O2. Bioplyn následně míří do 

kogeneračních jednotek pro výrobu tepla využité pro otop občanských staveb, lázeňských 

objektů a z jedné třetiny vytápění ferementoru nebo pro výrobu síťového napětí. [8] 

Schéma bioplynné stanice zobrazuje Obr. 13 Bioplynová stanice [6]. 01 Příjímací nádrž, 02 

betonový zásobní a příprava podkladu, 03 fermentor, 04 post-fermentor, 05 vyhnívací 

nádrž, 06 měření a regulace, 07 sklad plynu, 08 spotřebitel 

 
Obr. 13 Bioplynová stanice [6]. 01 Příjímací nádrž, 02 betonový zásobní a příprava 

podkladu, 03 fermentor, 04 post-fermentor, 05 vyhnívací nádrž, 06 měření a regulace, 07 

sklad plynu, 08 spotřebitel 

 

Při návrhu betonové konstrukce pro bioplynou stanici je potřeba se zaměřit na různé části 

objektu a jejich vliv na trvanlivost betonového dílce.  

Substrát v podobě travin, kukuřičné plodiny a dalších druhů rostlinného původu 

uskladněn v betonových otevřených ohrádkách nebo nahaldovaný na betonové nášlapné 

vrstvě může při působící teplotě a vlhkosti hnít. Hnijící procesy degenerují organickou 

buňku plodin a vytváří kyselinu mléčnou, a hlavně kyselinu octovou s hodnotou pH 5 

a nižší. Směs těchto kysel s takovýmto pH může vyvolávat u betonu korozi II. druhu. 

Reakcí s portlanditem a vznikají velmi rozpustné vápenné soli. Tyto soli se následně lehce 

vymyjí a zvětšují pórovitost betonového materiálu. [6] 

S dalším agresivním působením na betonovou matrici se můžeme setkat u zdí 

a podlahy fermentoru. Zde nám na betonovou matrici působí značně se rozkládající 

substrát v kapalném stavu při vyšších teplotách. Ve fermentoru dochází 
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k nejagresivnějšímu útoku na ztrvrdlý beton v bioplynové stanici. Působení methanu, 

siřičitanu i oxidu uhličitého vytváří korozi betonu II. i III. druhu. 

 Beton pro uskladnění substrátu by měl být odolný proti působení kyselin s nízkým 

pH, působení intenzivního CO2 agr během rozkladu substrátu, mrazuvzdornosti 

a mechanického poškození způsobeného manipulací se siláží těžkou technikou.  

 Beton pro konstrukci fermentoru a dalších zařízení v kontaktu s bioplynem by měl 

být odolný proti působení XA3 (koroze betonu kyselinami s nízkým pH, vyvolaná tvorba 

objemově se zvětšujících nerozpustných solí např. ettringit a intenzivním obsahem CO2 agr) 

a měl by být vodotěsný. 

6.4 Silážní žlaby 

Jsou zemědělské otevřené objekty k uskladnění a rozvoje mléčných bakterií v silážních 

rostlinách jako jsou kukuřice, obilniny, řepa atd. nazývané silážní hmota.  

Tato silážní hmota je následně použita jako krmivo pro hospodářský dobytek 

v zimních obdobích. Siláž je sklizena v určitém vegetačním období a převezena do 

otevřené betonové kóje. [31] Tato betonová kóje se většinou skládá ze 

spádované betonové základové desky a betonových stěn lehce zkosených ve tvaru 

obráceného V nebo obráceného T s výška cca 3 m, viz Obr. 15. Spádování základové 

desky je často směřováno do systému na kanalizace vytvořený právě pro odběr silážních 

šťáv, viz Obr. 14. Stěny jsou převážně vytvářeny segmentově v prefa betonárnách. Na 

stavbu dovezeny, zamontovány a zaizolovány proti průsaku.  

Po nahromadění silážní hmoty se rozprostře po prostoru silážních žlabů a stlačí 

nejčastěji pomocí čelního kolového nakladače. Stlačená silážovaná hmota se zakryje UV 

nepropustnou a paronepropustnou plachtou a silážní hmota se začíná přeměňovat na siláž 

fermentací. Silážní hmota je takto odležená minimálně 6 až 8 týdnů. Při fermentaci 

silážních hmot dochází k uvolňování CO2 a kyseliny mléčné a octové. Tyto kyseliny mají 

nízké pH a to 3,8 až 4,5. Velmi negativně působí na betonové prvky, a to korozí betonu 

II. druhu. Kyseliny reagují se slabě chemicky odolným portlanditem a vznikají velmi 

rozpustné vápenné soli. Tyto soli se následně lehce vymyjí, zvětší pórovitost betonového 

materiálu. [29] 

 Beton v tomto prostředí by měl být odolný proti působení kyselin s nízkým pH, 

působení intenzivního CO2 agr (vytvořeného během fermentace), vliv prostředí působení 

mrazu a mechanického poškození způsobeného manipulací se siláží těžkou technikou. 

Povrchy betonový prvků by měli být omyvatelné tlakovou vodou alespoň o tlaku 13 MPa. 
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Obr. 14 Spádování základové desky a kanalizační systém pro silážní žlaby, foto R. Mayer 

 

 
Obr. 15 Montáž a betonáž silažních žlabů, foto: P. Babouček 
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EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Cílem experimentální části bakalářské práce bylo posouzení účinku krystalizačních 

a těsnících přísad pro betony ve vysoce chemicky agresivním prostředí a referenčních 

betonů, navržených pro tento typ prostředí. Byly posouzeny a srovnány vlastnosti 

čerstvého a ztvrdlého betonu jako jsou objemová hmotnost; čerstvého i ztvrdlého betonu, 

pevnosti v tlaku a měření doby průchodu ultrazvukového impulzu. Postupy a výsledky 

jednotlivých zkoušek jsou popsány v následující kapitole.  

7 METODIKA EXPERIMENTU A PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY 

 

 
Obr. 16 Schéma metodiky experimentální části 

 

V experimentální části byly navrženy a namíchány betony se stupněm zpracovatelnosti S3, 

pro stupeň prostředí XA3, kde se vyskytuje silná kyselina s pH 3,5, roztok obsahující NO3
-, 

roztok obsahující Cl-, roztok obsahující SO4
2- a silážní šťávy. Experiment byl proveden na 

betonech obsahující CEM I 42,5 R s použitím popílku, strusky anebo bez nich 

a CEM III/A 42,5 N s přídavkem popílku. Pro betony byly využity různé druhy 

krystalizačních a těsnících přísad dostupné na tuzemském trhu. Na betonech bylo 

provedeno ozkoušení vlastností ovlivněných přísadami. 
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 Postup výroby a zkoušení betonů: 

1) Příprava vstupních surovin 

2) Výroba betonu v horizontální míchačce s nuceným oběhem 

3) Zkoušky čerstvého betonu: 

• zpracovatelnost čerstvého betonu dle ČSN EN 12350–2 

• objemová hmotnost čerstvého betonu dle ČSN EN 12350-6 

4) Výroba zkušebních těles ve tvaru krychle o hraně 100 mm, vyrobených 39 vzorků 

z jedné záměsi 

5) Odformování a uložení do vodního prostředí 

6) Zkoušky ztvrdlého betonu: 

• objemová hmotnost zkušebních těles po 7, 28 a 60 dnech zrání dle 

ČSN EN 12390–7 

• pevnost v tlaku zkušebních těles uložených ve vodním prostředí po 7, 28 

a 60 dnech zrání dle ČSN EN 12390–3 

7) Po 28 dnech zrání byla zkušební tělesa uložena do agresivního prostředí 

 

• objemová hmotnost zkušebních těles po 30, 60 a 90 dnech uložení 

v agresivním prostředí dle ČSN EN 12390–7 

• pevnost v tlaku zkušebních těles po 30 a 90 dnech uložení v agresivním 

prostředí dle ČSN EN 12390–3 

• pevnost v tlaku zkušebních těles po 30, 60 a 90 dnech uložení 

v agresivním prostředí nedestruktivním způsobem pomocí ultrazvuku dle 

ČSN EN 12504-4 a ČSN 73 1371 

 

 Po provedení všech zkoušek byly naměřené a vypočítané hodnoty vloženy do 

tabulek a vytvořeny grafy ukazující závislost vlastností různých betonu s použitím 

krystalizačních a těsnících přísad a referenčních betonu. Výstupem praktické části je 

porovnání účinnosti příměsí a rozdílných druhů krystalizačních přísad na trvanlivost betonu 

ve vysoce agresivním prostředí.  

7.1 Popis použitých vstupních surovin 

7.1.1 Cement 

Pro vytvoření dvou receptur byl použit CEM I 42,5 R Hranice, pro třetí recepturu byl použit 

CEM III/A 42,5 N Hranice. Parametry cementu jsou zobrazeny v Tabulka 7 Naměřené 

a vypočítané kontrolní  

Tabulka 7 Naměřené a vypočítané kontrolní hodnoty použitých cementů 

Druh cementu 
Pevnost v 
tlaku po 2 

dnech [MPa] 

Pevnost v 
tlaku po 28 

dnech [MPa] 

Počátek 
tuhnutí 
[min] 

Konec 
tuhnutí 
[min] 

CEM I 42,5 R 34,5 61,4 157 235 

CEM III/A 42,5 N  17,8 60,1 183 304 
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7.1.2 Kamenivo 

Pro výrobu všech betonů bylo použito kamenivo o čtyřech frakcích. Bylo použito 

kamenivo:  

1. DTK 0-4 mm, Tovačov – kamenivo říčního původu s hladkým povrchem 

a zaobleným tvarem. Dobývané v jednom těžebním řezu 

 
Obr. 17 DTK 0/4 mm kamenolom Tovačov [20] 

 

2. HDK 4-8 mm, Luleč  

3. HDK 8-16 mm, Luleč  

4. HDK 11-22 mm, Luleč – Dobývání ve třech etážích v blízkosti Vyškova 

Obr. 18 HDK 4/8, 8/16 a 11/22 mm kamenolom Luleč [20] 

Na kamenivu byly provedeny zkoušky síťového rozboru a mezerovitosti. 

7.1.3  Voda 

Voda byla použita z vodovodního řádu  

7.1.4  Příměsi 

• Popílek 

Pro výrobu betonů byl použit popílek z černého uhlí do betonu z elektrárny Dětmarovice. 

Popílek byl posuzován podle ČSN EN 450-1 a vyhovuje normovým požadavkům. 

 Tato příměs byla použita na záměsi č. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 a 12. 
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• Struska 

Pro výrobu betonu byla použita mletá granulovaná vysokopecní struska z Kotouč 

Štramberk. Struska byla posouzena podle ČSN EN 15167–1 a vyhovuje normovým 

požadavkům. 

 Tato příměs byla použita na záměsi č. 3, 6, 9 a 12. 

7.1.5 Přísady 

• Plastifikační přísada Stachement 2489  

Tato přísada s vysokým plastifikačním účinkem na bázi polykarboxylátu. Byla použita 

z důvodu snížení množství záměsové vody a zlepšení zpracovatelnosti. Zvyšuje pevnost, 

vodotěsnost a odolnost proti klimatickým i chemickým jevům. Hodnota pH je 5 až 7. 

Nezvyšuje obsah vzduchu v betonu a neobsahuje chloridy.  

 

• Krystalizační přísada Stachema SL3 

Jedná se organickou přísadu z vodné kopolymerní disperze styrenu, kyseliny akrylové 

a adtiv. Tato přísada zlepšuje odolnost agresivním prostředí, zlepšuje mrazuvzdornost 

a odolnost proti karbonataci. Hodnota pH je 6,5 až 8,5. Obsah chloridů je menší než 0,1 

% z hmotnosti. 

 Tato přísada byla použita na záměsi číslo 4, 5 a 6 

 

• Krystalizační přísada Sika DM2 a protismršťující přísada Sika Control-45 

Krystalizační přísada Sika DM2 zlepšuje těsnící vlastnosti betonu. Reaguje s částicemi 

cementu a vytváří nerozpustné sloučeniny, které při kontaktu s vodou zvyšují její 

povrchové napětí a tím snižují nasákavost betonu. Má lehký plastifikační účinek. Hodnota 

pH je okolo 11. Obsah chloridu je menší než 0,10 % a obsah alkálií je menší než 0,50 %.  

 

Protismršťující přísada Sika Control-45 minimalizuje smrštění během procesu tuhnutí 

a vysychání. Hodnota pH je okolo 10,5. Bez obsahu chloridu. 

Tyto přísada byly použity na záměsi číslo 7, 8 a 9. 

 

• Krystalizační a protismršťující přísada je Indrocerete DM a Mapecure 

SRA 

Těsnící přísad Indrocrete DM výrazně snižuje pohlcování vody v ošetřovaném betonu 

a zabraňuje výkvětu na povrchu. Je bez obsahu chloridu.  

 

Protismršťující přísada Mapecure SRA snižuje povrchové napětí vody přítomné 

v kapilárních pórech, a tudíž síly, které působí na stěny pórů, jsou značně omezeny. 

Mapecure SRA je bez obsahu chloridu. 

 Tyto přísady byly použity na záměsi 10, 11 a 12. 
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7.1.6 Použité roztoky agresivního prostředí 

• pH 3,5 

Roztok vytvořený z kyseliny Na2SO4 o koncentraci 51,2 mg/l. Teoreticky by mělo docházet 

ke snížení pH betonu, k tvorbě ettringitu a k alkalicko-křemičité reakci. 

 

• Dusičnany NO3- 

Prostředí vytvořeno nasyceným roztokem KNO3. Roztok může vytvářet málo rozpustné 

soli, které zaplňují prázdné póry, kde dochází k expanzi během krystalizace těchto solí. 

 

• Silážní šťávy  

Suspenze rozkládajících se zemědělských a živočišných substrátů. Během rozkladu 

organiky se uvolňuje velké množství CO2 agr, organických kyselin a SO4
2-. Způsobuje 

vymývání a degradaci cementového tmele a může docházet k tvorbě ettringitu. 

 

• Chloridy Cl- 

Prostředí je vytvořeno nasyceným roztokem NaCl o koncentraci 264 g/l. Může vymývat 

cementový tmel a může docházet k tvorbě Friedlovy soli. 

 

• Sírany SO4
2- 

Prostředí vytvořené z H2SO4 o koncentraci 34,6 g/l. Jedná se o prostředí způsobující 

sulfataci betonu. Toto prostředí může způsobovat snižování pH betonu, a tvorbu 

ettringitu. 
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7.2 Složení betonů 

Tabulka 8 Složení jednotlivých betonů 

Složení jednotlivých 
betonů [kg/1m3]  
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CEM I 42,5 R Hranice 350 245   350 245   350 245   350 245   

CEM III/A 42,5 N Hranice - - 298 - - 298 - - 298 - - 298 

DTK 0-4 mm, Tovačov 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

HDK 4-8 mm, Luleč 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

HDK 8-16 mm, Luleč 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530 

HDK 11-22 mm, Luleč 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

Voda 182 171 156 177 160 154 186 160 150 185 169 155 

Popílek Dětmarovice - 53 53 - 53 53 - 53 53 - 53 53 

Struska Kotouč 
Štramberk 

- 53 - - 53 - - 53 - - 53 - 

Plastifikátor Stachement 
2489 

2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

STACHEMA SL3 - - - 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 

SIKA DM 2 - - - - - - 2,0 2,0 2,0 - - - 

SIKA Control 45 - - - - - - 3,5 3,5 3,5 - - - 

MAPECURE SRA - - - - - - - - - 3,0 3,0 3,0 

MAPEI Idrocrete DM - - - - - - - - - 3,0 3,0 3,0 

 

7.3 Zkoušky čerstvého betonu 

7.3.1 Zkouška sednutím 

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

Zkouška čerstvého betonu ukazující schopnost samovolně sedat a konzistenci 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sednutí čerstvého betonu oproti výšce formy.  

 

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

provedena do 150 sekund. [40] 

  Tabulka 9 Stupně sednutí a jejich hodnoty dle ČSN EN 12350–2 

Stupeň sednutí Sednutí [mm] 

S1 10 až 40 

S2 50 až 90 

S3 100 až 150 

S4 160 až 210  

S5 vice jak 220 

 

7.3.2 Objemová hmotnost čerstvého betonu 

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

hmotnost 

Měření objemové hmotnosti čerstvého betonu je závislost na hmotnosti čerstvého 

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

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

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

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

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

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

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

zváží plná nádoba. 

Následně se objemová hmotnost vypočítá podle vzorce: 

 [kg/m3] D … objemová hmotnost [kg/m3] 

      m2 … hmotnost plné nádoby [kg] 

      m1 … hmotnost prázdné nádoby [kg] 

      V … objem nádoby [m3] 

 Výsledná hodnota D se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3. [41] 
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7.4 Zkoušky ztvrdlého betonu 

7.4.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

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

ztvrdlého betonu 

Měření objemové hmotnosti ztvrdlého betonu je závislost hmotnosti zkušebního 

tělesa vůči objemu zkušebního tělesa.  

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

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

 

Následně se objemová hmotnost vypočítá podle vzorce: 

    [kg/m3] D … objemová hmotnost [kg/m3] 

      m … hmotnost zkušebního tělesa [kg] 

      V … objem zkušebního tělesa [m3] 

 

 Výsledná hodnota D se zaokrouhlí na nejbližších 10 kg/m3. [42] 

7.4.2 Pevnost v tlaku zkušebních těles 

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

zkušebních těles 

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

působení na zkušební těleso až do meze porušení.  

 K vyvození vnější síly je použit zkušební lis dle EN 12390-4. Před zkouškou 

pevnosti v tlaku je potřeba očistit dotykové plochy od zbytků písku a materiálu. Poté může 

být zkušební těleso uloženo na střed spodní tlačné plochy s přesností 1 % velikosti krychle 

a je rovnoměrně zatěžováno až do meze porušení. Zkušební těleso je zatěžováno rychlostí 

0,6±2 MPa/s. 

 

Následně se pevnost v tlaku vypočítá podle vzorce:  

  [MPa]  fc … pevnost v tlaku [MPa] 

      F … síla vyvozená na lisu [N] 

A … tlačená plocha, je plocha kolmo ke směru 

hutnění zkušebního tělesa [mm2] 

 

  Výsledná hodnota fc se zaokrouhlí na 0,1 MPa. [43] 
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7.4.3 Ultrazvuková impulzová metoda zkoušení betonu 

Prováděná dle ČSN 73 1371 Nedestruktivní zkoušení betonu – Ultrazvuková impulzová 

metoda zkoušení betonu 

Zakládá se na stanovení rychlosti šíření ultrazvukového vlnění v betonu. Ze 

stanovené rychlosti šíření ultrazvukového vlnění se určují fyzikálně mechanické vlastnosti 

na základě odvozených vztahů mezi rychlostí šíření ultrazvukového vlnění a sledovanými 

vlastnostmi betonu jako je homogenity betonu, přítomnosti trhlin nebo dutin, změn 

vlastností v čase a pro stanovení dynamických fyzikálních vlastností. 

 

 Princip: 

Princip je založen na průchodu impulsu podélných vibracích vyvolaný elektroakustickým 

budičem, který je osazen na vzájemně kolmých stranách betonového vzorku. Po průchodu 

impulsu vibrací vzorkem o známé délce je impuls přeměněn na elektrický signál snímačem 

a elektronický časový okruh umožňuje změřit dobu průchodu impulsu.  

Zkušební zařízení se sestává z elektrického generátoru, z budiče a snímače, 

zesilovače a elektronického měřiče rychlosti, který je schopným změřit časový interval 

impulsu mezi budičem a snímačem. Pracovní kmitočet budiče má být v rozsahu 20 až 150 

kHz. Zkušební zařízení musí odpovídat požadavkům z ČSN EN 12504-4:2005 

Pro naše měření jsme využili měřič doby s přímým čtením na číslicovém ukazateli. 

Před samotným měřením zkušebních těles se musí provést kalibrace přístroje na 

etalonu. Namazání sond sono gelem zaručuje dokonalé působení sondy na měřený 

materiál a ty jsou přiloženy k etanolu. Po kalibraci může probíhat měření zkušebních těles. 

Nejprve jsou zkušební tělesa změřena (s přesností 0,5 %) a zvážena (s přesností na 0,1 

% z hmotnosti), poté se změří doba průchodu impulsu zkušebním tělesem ve třech 

místech. [44],[45] 

 

Následně se rychlost šíření ultrazvukové impulzu betonem vypočítá podle vzorce: 

  VL … rychlost šíření ultrazvukového impulzu  

betonem [m/s] 

     l … délka vzorku [m] 

     t … doba průchodu ultrazvukového impulzu  

betonem [s] 

 

Dynamický modul pružnosti betonu vypočítaný podle vzorce: 

  
   E … dynamický modul pružnosti [GPa] 

   D … objemová hmotnost ZB [kg/m3] 

   k … součinitel rozměrnosti prostředí dle  

ČSN 73 1371 
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9 VÝSLEDKY ZKOUŠEK  

9.1 Zkoušky čerstvého betonu 

Tabulka 10 Výsledky zkoušek čerstvého betonu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dílčí vyhodnocení zkoušek: 

Pro všechny receptury kromě 2. REF s CEM I, popílkem a struskou a 3. REF s CEM III/A a 

popílkem jsou konzistence čerstvého betonu stanoveny do třídy S3. Recepturu 2. REF s 

CEM I, popílkem a struskou a 3. REF s CEM III/A a popílkem se bohužel nepodařila 

vytvořit na konzistenci S3 a byla vytvořena na konzistenci S4. Tato chyba byla způsobena 

nesprávným dávkováním vody a nezkušeností pracovníka při míchání betonu. 

Objemové hmotnosti v čerstvém stavu jsou si pro druh krystalizační přísady velmi 

podobné a krystalizační přísady nemají vliv na vlastnosti čerstvého betonu.   

 
Obr. 19 Zkouška zpracovatelnosti sednutím kužele dle ČSN EN 12350–2 

Receptura  Sednutí [mm] 
Objemová hmotnost 

čerstvého betonu [kg/m3] 

1. REF - CEM I (A) 110 2380 

2. REF - CEM I + POP + STR (B) 160 2370 

3. REF - CEM III/A + POP (C) 170 2380 

4. A + Stachema 110 2370 

5. B + Stachema 110 2370 

6. C + Stachema 110 2370 

7. A + Sika 110 2380 

8. B + Sika 110 2370 

9. C + Sika 140 2390 

10. A + Mapei 110 2390 

11. B + Mapei 110 2370 

12. C + Mapei 130 2390 
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9.2 Zkoušky ztvrdlého betonu 

9.2.1 Stanovení objemové hmotnosti a pevnosti v tlaku  

Tabulka 11 Výsledky zkoušek betonu ve ztvrdlém stavu z vodního uložení 

Receptura 

Vlastnosti ZB po 
7-mi dnech 

Vlastnosti ZB po 
28-mi dnech 

Vlastnosti ZB po 
60-ti dnech 

Ø D ZB 
[kg/m3] 

Ø Pevnost 
v tlak ZB 

po 7 dnech 
[MPa] 

Ø D ZB 
[kg/m3] 

Ø Pevnost 
v tlak ZB po
 28 dnech 

[MPa] 

Ø D ZB 
[kg/m3] 

Ø Pevnost 
v tlak ZB po 

60 dnech 
[MPa] 

1. REF - CEM I 
(A) 

2370 46,3 2360 55,3 2360 57,1 

2. REF - CEM I 
+POP+STR (B) 

2380 40,3 2370 43,1 2370 59,0 

3. REF - CEM 
III/A + POP (C) 

2370 31,8 2370 48,6 2380 59,3 

4. A + Stachema 2350 42,4 2350 56,4 2340 62,5 

5. B + Stachema 2340 40,2 2330 56,1 2330 68,2 

6. C + Stachema 2330 32,5 2320 48,0 2330 58,4 

7. A + Sika 2330 41,1 2340 47,2 2350 51,6 

8. B + Sika 2350 34,6 2350 48,8 2360 56,1 

9. C + Sika 2370 32,9 2380 56,7 2370 67,2 

10. A + Mapei 2350 40,2 2340 46,2 2360 47,6 

11. B + Mapei 2350 34,1 2350 48,7 2340 54,7 

12. C + Mapei 2360 32,5 2360 51,2 2350 61,0 

 

 
Graf 1 Ukazující pevnost v tlaku po 28 a 60 dnech z vodního uložení pro různé betony 
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Dílčí vyhodnocení zkoušek: 

Z výsledku ztvrdlého betonu uloženého ve vodním prostředí vyplývá, že nejrychlejší 

nárusty pevností má referenční beton s CEM I. Po 7 dnech zrání nabyl pevnosti v tlaku 

46,3 MPa při objemové hmotnosti 2370 kg/m3. Postupem času získávají větší pevnosti 

betony s použitým popílkem, struskou a s CEM III/A. Vůbec nejvyšší pevnosti v tlaku 

po 60 dnech zrání má beton 5.B s CEM I, popílkem, struskou a krystalizační přísadou 

STACHEMA a to 68,2 MPa při objemové hmotnosti 2330 kg/m3.  

Použitím krystalizačních a těsnících přísad nebyl pozorován žádný negativní vliv, 

pevnosti mohou být ovlivněny stupněm zpracovatelnosti čerstvého betonu.  

 

 
Obr. 20 Zkušební tělesa po zkoušce pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání 



62 

 

Tabulka 12 Výsledky zkoušek betonu po 30 dnech v agresivním prostředí 

Receptura 

pH 3,5 
30denní 

Dusičnany 

30denní 

Silážní 
šťávy 

30denní 

Chloridy 
30denní 

Sírany 
30denní 
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1. REF - CEM I (A) 2350 63,2 2350 60,5 2360 61,5
9 

2350 65,8 2340 63,2 

2. REF - CEM I 
+POP+STR (B) 

2370 56,0 2370 48,1 2370 50,5 2370 65,9 2360 63,5 

3. REF - CEM III/A 
+ POP (C) 

2370 70,2 2370 63,1 2370 61,5 2370 67,4 2370 67,0 

4. A + Stachema 2340 75,9 2320 59,8 2320 64,8
9 

2330 70,4 2320 50,7 

5. B + Stachema 2330 71,6 2320 65,6 2320 63,1
4 

2320 64,3 2320 67,6 

6. C + Stachema 2320 51,5 2320 53,0 2320 65,8
9 

2320 52,4 2320 62,0 

7. A + Sika 2320 51,4 2320 53,7 2320 52,6
55 

2320 52,2 2330 55,9 

8. B + Sika 2340 54,0 2350 69,0 2340 56,8
25 

2350 64,9 2340 60,0 

9. C + Sika 2370 69,3 2360 68,2 2370 64,3
8 

2370 73,8 2360 70,6 

10. A + Mapei 2350 48,6 2350 50,3 2350 58,6 2360 59,1 2360 47,4 

11. B + Mapei 2330 57,0 2350 56,9 2360 58,3
1 

2350 62,8 2350 58,6 

12. C + Mapei 2340 52,2 2340 49,3 2350 61,7 2340 53,4 2350 64,1 

 

 
Obr. 21 Zkušební těleso po zkoušce pevnosti v tlaku po 30 dnech uložení v Na2SO4 
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Tabulka 13 Výsledky zkoušek betonu po 90 dnech v agresivním prostředí 

Receptura 

pH 3,5 
90denní 

Dusičnany 

90denní 

Silážní 
šťávy 
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Chloridy 
90denní 

Sírany 
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1. REF - CEM I (A) 2360 61,1 2350 63,1 2340 65,1 2340 67,1 2360 69,1 

2. REF - CEM I 
+POP+STR (B) 

2360 64,3 2370 63,4 2370 66,5 2370 59,2 2370 58,9 

3. REF - CEM III/A 
+ POP (C) 

2360 54,3 2370 72,7 2360 59,1 2360 64,8 2360 59,5 

4. A + Stachema 2330 60,9 2320 67,1 2320 67,1 2320 59,3 2320 59,8 

5. B + Stachema 2320 63,6 2330 64,7 2320 64,0 2320 65,7 2320 71,5 

6. C + Stachema 2320 46,5 2330 62,8 2320 62,8 2320 
 

51,2 2320 56,8 

7. A + Sika 2320 52,1 2320 52,3 2320 55,1 2330 48,9 2330 54,1 

8. B + Sika 2340 61,5 2350 60,0 2320 65,6 2340 67,3 2340 63,3 

9. C + Sika 2370 64,0 2370 62,6 2380 81,4 2370
 
74,9
 
2370 

74,9 2370
 
74,9
 
2370 

72,4 

10. A + Mapei 2340 57,3 2340 57,2 2340 57,3 2350 51,2 2350 48,4 

11. B + Mapei 2340 62,2 2340 60,8 2340 61,9 2350 60,0 2340 61,3 

12. C + Mapei 2340 52,8 2350 62,5 2340 55,7 2340 56,2 2340 60,3 

 

Dílčí vyhodnocení: 

Zkoušky betonu po 30 a 90 dnech v agresivním prostředí ukazují snižování objemových 

hmotností proti hodnotám betonu z 60denního zrání. Snížení objemových hmotností se 

nejvíce projevuje u betonů s použitým CEM I bez příměsi. Snížení objemové hmotnosti pro 

různá agresivní prostředí je 0,7 %. Betony s použitou krystalizační přísadou SIKA mají 

největší snížení objemové hmotnosti v porovnání s ostatními betony o to 0,9 %. Působení 

90denního agresivní prostředí nejvíce degraduje pevnosti v tlaku u betonů s použitou 

krystalizační přísadou STACHEMA a to o 2,4 %. Nejvyšších pevností po 90 dnech působení 

v rozdílných agresivních prostředí dosahuje beton 9.C s CEM III/A s popílkem a přísadou 

Sika. Dosahuje pevnosti v tlaku až 71 MPa pro různá prostředí. Beton, který udržuje stálé 

pevnosti pro různé roztoky je 11.B s CEM I, popílkem, struskou a krystalizační přísadou 

MAPEI. 

 

Z různých prostředí nejvíce působí na degradaci betonu prostředí ph 3,5, které snižuje 

pevnosti různých betonů o 0,3 %.  
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9.2.2 Měření pomocí ultrazvukové metody 

Tabulka 14 Vypočítané hodnoty po měření ultrazvukem zkušebních těles z prostředí pH 

3,5 

Receptura 

počátek působení 30denní působení 60denní působení 
90denní 
působení 

Ø
 D

0 
ZB

 
[k

g/
m

3 ] 

Ø
 E

0
 Z

B
 [

G
P

a]
 

Ø
 V

L,
0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

3
0 

ZB
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

3
0 

ZB
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
3

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

6
0 

ZB
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

6
0 

ZB
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
6

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

9
0 

ZB
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 V

L ,
9

0
 [

m
/s

] 

1. REF - CEM I 
(A) 

2360 55,0 4828 2360 53,0 4738 2360 55,5 4850 2360 4872 

2. REF - CEM I 
+POP+STR (B) 

2360 54,7 4813 2360 54,4 4801 2360 55,5 4847 2360 4857 

3. REF - CEM 
III/A + POP (C) 

2360 54,6 4808 2360 53,4 4756 2360 55,3 4840 2360 4856 

4. A + 
Stachema 

2340 53,5 4783 2330 50,9 4676 2330 52,8 4762 2330 4779 

5. B + 
Stachema 

2320 53,5 4802 2310 52,0 4746 2320 53,9 4821 2320 4837 

6. C + 
Stachema 

2320 51,6 4718 2320 50,9 4686 2320 51,8 4726 2320 4735 

7. a + Sika 2320 50,8 4680 2320 49,5 4619 2320 51,1 4695 2320 4710 

8. B + Sika 2330 53,6 4797 2320 51,0 4689 2320 52,2 4745 2320 4756 

9. C + Sika 2380 56,1 4857 2370 54,5 4795 2370 55,6 4842 2370 4851 

10. a + Mapei 2340 52,6 4741 2350 52,2 4715 2340 51,9 4644 2340 4629 

11. B + Mapei 2340 52,1 4720 2340 51,5 4694 2340 52,8 4749 2340 4761 

12. C + Mapei 2340 53,5 4783 2340 51,7 4701 2340 53,0 4757 2340 4768 

 

 
Graf 2 Ukazující velikost dynamického modulu pružnosti pro různé betony v čase měření v 

prostředí pH 3,5 
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Dílčí vyhodnocení: 

Z těchto hodnost a grafického zobrazení je patrná souvislost E betonu na době 

uložení v prostředí. V první 30 dnech uložení v prostředí dochází ke snižování E30. 

V pokračujících 30 dnech dochází k růstu E60. Další měření po 90 dnech uložení v prostředí 

se hodnoty měření VL,90 a VL,60 minimálně liší, a proto uvažujeme E90 skoro konstantní 

s E60. Tento trend postupu E a VL je pro všechny působící prostředí stejný. 

Jediným betonem, který tuto tendenci nedodržuje je 10. A s CEM I, popílkem, 

struskou a krystalizační přísadou MAPEI. U tohoto betonu dochází k stálému snižování E 

po celou dobu měření od E0. 

Nejnižší E90 je naměřen u betonů s CEM I bez příměsi. Ty mají hodnotu 52,9 GPa a 

betonů s použitou krystalizační přísadou MAPEI a to 52,6 GPa. Nejvyšších hodnot 55,6 

GPa E90 dosahuje beton 9.C s CEM III/A, popílkem a krystalizační přísadou SIKA. 

 

Tabulka 15 Vypočítané hodnoty po měření ultrazvukem zkušebních těles z prostředí 

dusičnanů 

Receptura 

počátek působení 30denní působení 60denní působení 
90denní 
působení 

Ø
 D

0 
ZB

 
[k

g/
m

3 ] 

Ø
 E

0 
ZB

 [
G

P
a]

 

Ø
 V

L,
0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

30
 Z

B
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

30
 Z

B
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
3

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

60
 Z

B
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

60
 Z

B
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
6

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

90
 Z

B
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 V

L ,
,9

0
 [

m
/s

] 

1. REF - CEM I 
(A) 

2350 55,0 4839 2350 52,8 4740 2350 55,0 4839 2350 4859 

2. REF - CEM I 
+POP+STR (B) 

2380 56,5 4872 2370 53,3 4742 2370 55,5 4841 2370 4861 

3. REF - CEM 
III/A + POP (C) 

2380 56,7 4880 2380 53,9 4757 2380 55,7 4838 2380 4854 

4. A + 
Stachema 

2320 54,7 4854 2320 51,5 4713 2320 53,9 4818 2320 4839 

5. B + 
Stachema 

2320 54,2 4833 2320 51,7 4720 2320 54,4 4841 2320 4865 

6. C + 
Stachema 

2320 54,5 4845 2320 51,6 4716 2330 53,8 4806 2330 4824 

7. a + Sika 2320 52,6 4761 2320 50,2 4652 2320 52,4 4751 2320 4771 

8. B + Sika 2340 56,0 4890 2340 53,2 4766 2340 55,1 4851 2340 4868 

9. C + Sika 2370 58,0 4945 2370 54,6 4800 2370 56,4 4877 2370 4893 

10. a + Mapei 2340 53,1 4764 2340 51,2 4677 2340 53,7 4792 2340 4815 

11. B + Mapei 2350 54,7 4826 2340 52,6 4743 2340 54,3 4818 2340 4833 

12. C + Mapei 2360 54,6 4809 2350 52,9 4745 2350 55,0 4836 2350 4854 

 

Dílčí vyhodnocení: 

Stanovení nejnižšího E90 je pro betony CEM I, bez příměsi s hodnotou 53,7 GPa.Nejnižší 

hodnotu E90 v tomto prostředí mají betony s krystalizační přísadou STACHEMA a to 54 

GPa. Nejvyšší E90 má beton 9.C s CEM III/A, popílkem a krystalizační přísadou SIKA 

s hodnotou 56,4 GPa. Grafické znázornění je k nahlédnutí v Příloha 1. 



66 

Tabulka 16 Vypočítané hodnoty po měření ultrazvukem zkušebních těles z prostředí 

silážních šťáv 

Receptura 

počátek působení 30denní působení 60denní působení 
90denní 
působení 

Ø
 D

0
 Z

B
 

[k
g/

m
3
] 

Ø
 E

0 
ZB

 [
G

P
a]

 

Ø
 V

L,
0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

3
0 

ZB
 

[k
g/

m
3
] 

Ø
 E

3
0 

ZB
 [

G
P

a]
 

Ø
 V

L,
3

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

6
0 

ZB
 

[k
g/

m
3
] 

Ø
 E

6
0 

ZB
 [

G
P

a]
 

Ø
 V

L,
6

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

9
0 

ZB
 

[k
g/

m
3
] 

Ø
 V

L ,
9

0
 [

m
/s

] 

1. REF - CEM I 
(A) 

2340 52,4 4731 2340 50,1 4626 2340 52,7 4744 2340 4759 

2. REF - CEM I 
+POP+STR (B) 

2360 55,6 4852 2360 53,4 4758 2360 55,5 4848 2360 4860 

3. REF - CEM 
III/A + POP (C) 

2360 54,1 4789 2360 52,7 4726 2360 55,3 4841 2360 4855 

4. A + 
Stachema 

2320 52,4 4752 2320 49,9 4639 2320 52,8 4769 2320 4786 

5. B + 
Stachema 

2320 53,8 4814 2320 51,9 4728 2320 53,8 4816 2320 4827 

6. C + 
Stachema 

2320 50,7 4677 2320 48,4 4570 2320 51,2 4696 2320 4713 

7. a + Sika 2320 50,5 4666 2310 48,8 4597 2320 52,0 4733 2320 4750 

8. B + Sika 2320 52,2 4741 2320 50,5 4666 2320 52,9 4774 2320 4788 

9. C + Sika 2370 56,8 4895 2370 53,5 4752 2370 56,3 4876 2370 4892 

10. a + Mapei 2340 52,2 4724 2340 50,0 4624 2340 51,8 4705 2340 4715 

11. B + Mapei 2340 50,8 4661 2340 51,0 4668 2340 53,9 4799 2340 4816 

12. C + Mapei 2340 52,8 4749 2340 51,0 4670 2340 54,1 4807 2340 4825 

 

 
Graf 3 Ukazující velikost dynamického modulu pružnosti pro různé betony v čase měření v 

prostředí silážních šťáv 



67 

 

Dílčí vyhodnocení: 

Nejnižší E90 v tomto prostředí dosahují betony s CEM I bez příměsi s hodnotou 52,3 GPa. 

Využití krystalizačních přísad STACHEMA pro tyto betony vytváří nejnižší hodnoty E90 pro 

prostředí silážních šťáv a to 52,6 GPa. Nejvyšší hodnotu E90 má beton 9.C s CEM III/A, 

popílkem a krystalizační přísadou SIKA, dosahující 56,3 GPa.  

 
Obr. 22 Vliv silážních šťáv na povrch zkušebních těles po 90 dnech uložení v prostředí 

 

Tabulka 17 Vypočítané hodnoty po měření ultrazvukem zkušebních těles v prostředí 

chloridů 

Receptura 

počátek působení 30denní působení 60denní působení 
90denní 
působení 

Ø
 D

0 
ZB

 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

0 
ZB

 [
G

P
a]

 

Ø
 V

L,
0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

30
 Z

B
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

30
 Z

B
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
3

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

60
 Z

B
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

60
 Z

B
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
6

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

90
 Z

B
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 V

L ,
9

0
 [

m
/s

] 
1. REF - CEM I 

(A) 
2340 51,6 4698 2340 51,1 4675 2340 53,3 4771 2340 4749 

2. REF - CEM I 
+POP+STR (B) 

2370 54,7 4806 2370 53,9 4768 2370 54,8 4808 2370 4766 

3. REF - CEM 
III/A + POP (C) 

2350 54,6 4819 2350 53,3 4763 2360 55,4 4845 2360 4822 

4. A + 
Stachema 

2320 51,9 4731 2320 51,5 4713 2320 52,6 4761 2320 4739 

5. B + 
Stachema 

2320 52,1 4739 2320 51,5 4710 2320 52,7 4768 2320 4746 

6. C + 
Stachema 

2310 52,5 4767 2310 51,7 4730 2320 53,2 4787 2320 4765 

7. a + Sika 2320 50,7 4674 2320 50,3 4656 2330 51,8 4717 2330 4695 

8. B + Sika 2340 53,7 4792 2330 52,9 4766 2340 54,3 4819 2340 4796 

9. C + Sika 2380 56,7 4880 2380 55,9 4845 2380 56,7 4880 2380 4857 

10. A + Mapei 2360 52,7 4725 2360 51,8 4685 2360 52,9 4733 2360 4736 

11. B + Mapei 2360 53,9 4781 2360 53,0 4740 2360 56,0 4871 2360 4846 

12. C + Mapei 2350 52,9 4745 2340 52,2 4722 2350 53,9 4788 2350 4762 
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Dílčí vyhodnocení: 

Působení roztoku chloridových iontů na zkušební tělesa nejvíce snižuje E90 betonům s CEM 

I bez příměsi na hodnotu 52,6 GPa. Betony s nejnižším E90 mají vzorky s použitou 

krystalizační přísadou STACHEMA a to 52,8 GPa. Vůbec nejvyšších E90 v tomto prostředí 

dosahuje beton 9.C s CEM III/A, popílkem a krystalizační přísadou SIKA s hodnotou 

56,7 GPa. Grafické znázornění je k nahlédnutí v Příloha 2. 

 

Tabulka 18 Vypočítané hodnoty po měření ultrazvukem zkušebních těles z prostředí síranů 

Receptura 

počátek působení 30denní působení 60denní působení 
90denní 

působení 

Ø
 D

0 
ZB

 
[k

g/
m

3 ] 

Ø
 E

0 
ZB

 [
G

P
a]

 

Ø
 V

L,
0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

3
0 

ZB
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

3
0 

ZB
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
3

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

6
0 

ZB
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 E

6
0 

ZB
 

[G
P

a]
 

Ø
 V

L,
6

0
 [

m
/s

] 

Ø
 D

9
0 

ZB
 

[k
g/

m
3 ] 

Ø
 V

L ,
9

0
 [

m
/s

] 

1. REF - CEM 
I (A) 

2350 52,5 4728 2350 51,8 4695 2360 53,1 4744 2360 4748 

2. REF - CEM 
I +POP+STR 

(B) 
2370 54,1 4779 2370 53,9 4768 2370 55,1 4820 2370 4805 

3. REF - CEM 
III/A + POP 

(C) 
2360 52,8 4732 2360 51,8 4684 2360 52,6 4720 2360 4727 

4. A + 
Stachema 

2320 52,1 4741 2320 50,3 4655 2320 51,0 4688 2320 4673 

5. B + 
Stachema 

2320 51,7 4722 2320 51,4 4707 2320 51,7 4721 2320 4754 

6. C + 
Stachema 

2320 52,1 4741 2320 50,9 4682 2320 51,7 4722 2320 4726 

7. a + Sika 2320 50,1 4647 2320 49,3 4612 2320 50,5 4666 2320 4688 

8. B + Sika 2330 52,7 4757 2330 52,3 4737 2330 52,5 4748 2330 4770 

9. C + Sika 2370 54,3 4787 2370 53,6 4754 2380 54,7 4795 238 4806 

10. a + 
Mapei 

2350 51,4 4676 2350 51,1 4665 2350 52,6 4730 2350 4727 

11. B + 
Mapei 

2340 53,1 4762 2340 51,8 4703 2340 52,7 4746 2340 4765 

12. C + 
Mapei 

2340 53,1 4764 2340 51,1 4672 2340 52,6 4742 2340 4748 

 

Dílčí vyhodnocení: 

V působení prostředí síranů dosahují nejnižších hodnot E90 pro betony s CEM I, bez 

příměsi a to 51,8 GPa. Nejnižších hodnot E90 nabývají betony s krystalizační přísadou 

STACHEMA a to 51,5 GPa. Nejnižší degradaci betonu a nejvyšší E90 dosahuje beton 2.REF 

s CEM I, popílkem a struskou s hodnotou 55,1 GPa. Grafické znázornění je k nahlédnutí v 

Příloha 3. 
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10 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ KRYSTALIZAČNÍCH 

PŘÍSAD 

Provedený výpočet srovnává cenu a životnost betonu C 30/37 XF4 XA3 S3 bez 

ochrany a betonu s využitím krystalizační a protismršťující přísady SIKA 

Výpočet ceny je proveden na m2 pro betonovou desku o tloušťce 0,25 m. V ceně není 

zahrnuto armování, výroba betonu, doprava, uložení čerstvého betonu, demolice a 

doprava stavební sutě. 

 Při budování stavebního díla jako jsou silážní žlaby, bioplynové stanice, stavby pro 

ustájení dobytka nebo ČOV se uvažuje s dobou využití těchto objektu minimálně na 20 let. 

Beton bez využití těsnících přísad nebo povrchových nátěrů jen stěží odolá působení velice 

silných kyselin a roztoků degradující cementovým tmel. Tyto betony mohou plnit svou 

funkci maximálně po dobu 10 let. Použití těchto ochran omezující korozi betonu lze 

prodloužit trvanlivost betonu až na 30 let.  

  

Tabulka 19 Výpočet ceny betonové desky na m2 s tloušťkou 0,25 m bez přísad 

a s různými druhy krystalizačních a těsnících přísad 

9.C CEM 
III/A+POP 

Složení 
na 1 m3 

[kg] 

Cena za 1 
kg [kč] bez 

DPH 

Cena na 
1 m3 bez 
DPH [kč] 

Cena desky 
na m2 bez 
DPH [kč] 

Cena desky na 
m2

 bez DPH po 
10 letech [kč] 

Cena desky na 
m2 bez DPH po 
20 letech[kč] 

CEM III/A 42,5 
N, Hranice 

298 2,09 
623 

356,1 712,2 1068,3 

Popílek 
Dětmatovice 

53 0,437 
23 

DTK 0-4 mm, 
Tovačov 

840 0,265 
223 

HDK 4-8 mm, 
Luleč 

217 0,38 
82 

HDK 8-16 mm, 
Luleč 

530 0,32 
170 

HDK 11-22 
mm, Luleč 

220 0,27 

59 

Plastifikátor 
Stachement 
2489 (0,8%) 

2,8 83 
232 

skutečná voda 150 0,079 
12 

SIKA DM 2 3,5 100 350 
626,4 626,4 626,4 SIKA Control 

45 
3,5 208,95 

731 
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ZÁVĚR 

Počátek teoretické části byl zaměřen na beton z obecného hlediska a jednotlivým 

principům a vlastnostem vstupních surovin.  

Následovalo pojednání o různých typech prostředí, způsobujících degradaci betonu 

a výztuže, které byly popsány místem působení, reakcí s cementovou matricí, a jaké látky 

v tomto prostředí degradují vlastnosti betonu. Velký důraz byl kladen na prostředí XA – 

chemického působení vlivem silných kyselin s malým pH, agresivních látek vytvářejících 

objemově nestabilní sloučeniny ve ztvrdlém betonu a roztokům z rozkladu organických 

látek.  

Odolnost a faktory ovlivňující trvanlivost betonu byly popsány v následující kapitole 

jako souhrn poznatků a pokynů jednotlivých možností na zlepšení trvanlivosti, na které 

navazuje ochrana betonu při výrobě a ukládání. Zde je popsán souhrn všech poznatků a 

doporučení na vytvoření odolnějšího betonu ve vysoce chemicky agresivním prostředí. 

Jsou také uvedeny možnosti dodatečné ochrany ztvrdlého betonu ve formě postřiků a 

nátěrů odolné proti působení agresivních roztoků a plynů.  

V poslední kapitole teoretické části byly popsány jednotlivé zemědělské objekty 

jako jsou budovy pro ustájení dobytka a silážní žlaby, čistírny odpadních vod a objekty pro 

výrobu bioplynu. Popis se zaměřoval na funkčnost těchto objektů, děje v nich probíhající a 

vliv agresivních látek na betonové konstrukce.  

 Experimentální část se zaměřovala na vliv druhů pojiva, příměsi a přísad na 

vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu vystaveného intenzivnímu chemickému 

agresivnímu prostředí.  

 Výsledky vlastností čerstvých betonů nejsou ovlivněny druhem použití 

krystalizačních přísad. Betony s CEM I, popílkem a struskou vykazují menší hodnoty 

objemových hmotností než ostatní betony. To je způsobeno přítomností velkého množství 

jemného podílu.  

 V počátcích zrání betonu, dochází ke snižování objemových hmotností vlivem 

odpařování vody, procesem hydratace a zvyšování pevnosti v tlaku. Největší snižování 

objemových hmotností a zvyšování pevností je patrné u betonů s CEM I bez příměsi. 

Během hydratace tyto betony vytváří vyšší hydratační teplo, tím odpaří více vody a zvýší 

počáteční pevnosti. Po 7 dnech zrání začínají hydratovat příměsi obsažené v betonech, a 

tím razantně zvyšují pevnost betonu v tlaku. Vysoké pevnosti v tlaku po 60 dnech zrání 

mají betony s použitým CEM III/A a popílkem. Použitím krystalizačních přísad nebyl 

pozorován žádný negativní vliv na pevnosti v tlaku zkušebních vzorků z vodního uložení. 

Pevnosti mohou být ovlivněny zpracovatelností čerstvého betonu. 

 Při působení agresivního prostředí na zkušební tělesa dochází ke snižování 

objemových hmotností. To se nejvíce projevuje u betonů s CEM I bez příměsi, kde pokles 

je až o 0,7 % proti vzorkům ze zkoušení z 60denního zrání. S tímto souvisí i snižování 

pevnosti v tlaku pro většinu druhů betonů. Nejvyšší snížení pevností je viditelné u betonů 

s použitou krystalizační přísadou STACHEMA, a to o 2,4 % proti pevnostem z 60denního 

zrání. Nejvyšších pevností po 90denním uložení zkušebních vzorků pro různá prostředí má 

beton 9.C s CEM III/A s popílkem a přísadou Sika, který dosahuje hodnot až 71 MPa. 
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 V prvních 30 dnech uložení zkušebních tělese v agresivním prostředí byla 

provedena zkouška ultrazvukem. Z následujících hodnot rychlosti průchodu 

ultrazvukového impulsu (VL) zkušebním vzorkem a dynamického modulu pružnosti betonu 

(E) je možné určit hutnost ztvrdlého betonu. Kde tyto hodnoty po 30 dnech v agresivním 

uložení klesají proti hodnotám z počátečního měření. Klesající VL a E ukazují na snižování 

hutnosti betonu, které může být způsobeno vymýváním cementové matrice agresivními 

ionty. 

Po působení 60 a 90 dnů v agresivním prostředí dochází ke zvyšování VL a E 

betonu, což naznačuje zvyšování hutnosti (obsahuje méně makropórů a kapilár, které 

zpomalují průchod ultrazvukového impulsu) betonové matrice zkušebních těles. Tento 

trend snižování E30 a zvyšování E60 a E90 je viditelný u všech druhů agresivních prostředí. 

 Nejefektivnější složení pro zvýšení trvanlivosti betonu po 90 dnech v agresivním 

prostředí jsou betony s použitím CEM III/A a popílku. Tyto betony zastávají převážně 

nejvyšší hodnoty pro rozdílná prostředí.  

 V betonech s krystalizačními přísadami je možné najít závislost ohledně jejich 

vlastností při působení betonu v agresivním prostředí.  

 Betony s přísadou STACHEMA SL3 vytváří středně vysoké pevnosti při působení 

agresivního prostředí. Dle zkoušky ultrazvukem mají betony s krystalizační přísadou 

STACHEMA nejnižší hodnoty VL a E90, a tudíž mají nejnižší hutnost betonové matrice.  

Betony s přísadou SIKA DM2 A CONTROL-45 vytváří vysoké hodnoty z působení 

agresivního prostředí. Zkouška ultrazvukem potvrzuje myšlenku, že se díky vysokým 

pevnostem bude jednat o nejvíce hutný beton. Hodnoty VL,90 a E90 jsou nejvyšší pro beton 

9.C s CEM III/A s popílkem a přísadou Sika pro různá prostředí, až na prostředí působících 

síranových iontů, zde má lehce nižší E90. Použití této krystalizační a protismršťující přísady 

nejvíce zvyšuje trvanlivost betonu po 90 dnech v agresivním prostředí.  

 Přísady MAPEI INDROCRETE DM A MAPECURE SRA mají nejnižší pevnosti v tlaku 

pro zkoušky z agresivního prostředí. Ovšem pevnosti v tlaku v různých agresivních 

prostředích jsou velice stabilní a nedochází k větším změnám vůči druhu prostředí. 

Zkoušky ultrazvuku nabývají středních hodnot.  

 

 Ekonomické zhodnocení bylo provedeno na nejodolnějším betonu proti působení 

agresivních látek, a to beton 9.C s CEM III/A, popílkem a krystalizační přísadou SIKA. 

Cena tohoto betonu je skoro o 58 % větší, než u referenčního betonu bez krystalizační 

přísady. Betony bez této ochrany mají vyhlídku plnit svou funkci maximálně do 10 let při 

působení např. silážních šťáv v silážních žlabech. Betony s použitou krystalizační přísadou 

SIKA mohou vydržet bez větších degradací betonové matrice až 30 let. To je o 300 % 

zvýšení trvanlivosti, než u betonu bez krystalizačních látek. Jestliže počáteční investice 

betonu bez krystalizace byla o 58 % nižší, tak za dobu 20 let, kdy je potřeba minimálně 

třikrát obnovit betonové konstrukce bez použití ochrany proti korozi betonu, je investice o 

58 % vyšší. A to v cenně není započítáno armování, výroba betonu, doprava a uložení 

čerstvého betonu, demolice, odvoz a skladování stavební sutě.  

Použití betonu s krystalizačními přísadami zvyšuje cenu pořizovacích nákladů, ale 

v průběhu dalších let používání objektu se tato investice jistě vyplatí. 
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Závěrem je nutno dodat, že provedený experiment intenzivně simuloval agresivní 

prostředí působící na beton, ale vzhledem k času potřebného pro realizaci této práce, je 

působení 90 dnů v agresivním prostředí krátká doba na to, aby byly viditelné jasné 

výsledky o vlivu krystalizačních a těsnících látek na trvanlivost betonu v agresivním 

prostředí. Dále by zjišťování účinku krystalizačních látek mohlo být podloženo RTG a 

mikroskopickou analýzou, které by nám potvrdily nebo vyvrátily tvorbu nerozpustných solí 

jako např. ettringitu v betonové matrici. Trvanlivost betonu v agresivním prostředí je stálé 

téma, které je potřeba zkoumat a vyvíjet. Úsilím této práce bylo poskytnout souhrn 

faktických poznatků, které mohou být nápomocné v běžné praxi. 
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