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Abstrakt 

 

Bakalářská práce se zabývá studiem chování cementových betonů při působení vysokých 

teplot se zaměřením na chování vlivu kameniva a typu cementu. V teoretické části byly 

popsány procesy probíhající ve struktuře betonu při působení vysokých teplot na jednotlivé 

složky betonu. V experimentální části byl proveden návrh složení betonů s kamenivem 

čedič a 4 druhy cementů. Bylo provedeno ověření fyzikálně-mechanických vlastností po 

teplotním zatížení a to změny objemových hmotností, pevnosti v tlaku a v tahu za ohybu. 

U připravených zkušebních vzorků byla provedena RTG difrakční analýza.  
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Abstrakt 

 

This bachelor´s thesis deals with the behaviour of the cement concrete at high temperatures 

depending on the aggregate and cement type. The theoretical part describes the processes 

in the concrete structure at high temperatures affecting the individual concrete components.  

The design of concrete structure with basalt aggregate and four types of cement in the 

experimental part was carried out. The proof of physical-mechanical properties after 

thermal load was reviewed, particularly change of density, compressive strength and 

tensile strength in bending. The X-ray diffraction analysis was carried out with prepared 

test samples.  
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1 ÚVOD 

 

V dnešní době, kdy na světě žije větší populace lidí, se i zvyšují rizika spojená se vznikem 

požáru, nejen vlivem selhávajícího lidského faktoru a nedostatečnou zodpovědností 

v pracovních procesech, ale jednak i vlivem přírodních katastrof a v neposlední řadě i 

v důsledku záměrného žhářství a válečných operací. Oheň je jedno z největších rizik, které 

mohou nejen zcela zničit budovu a tím ohrozit lidské a zvířecí životy, ale i osobní majetek. 

Požární bezpečnost v oblasti budov je jedním z klíčových prvků, které jsou považovány na 

prvním místě při návrhu a vývoje procesu výstavby. [1] 

 

Proto požární bezpečnost staveb musí zajistit bezpečnou evakuaci osob z požárem 

ohroženého objektu, účinný zásah požárních jednotek a zabránit šířeni požáru jak mimo 

objekt, tak mezi dílčími částmi objektu. [1] 

 

Beton je kvalitní a spolehlivý kompozitní materiál, který má z požárního hlediska řadu 

výhodných vlastností. Mezi tu největší patří, že je nehořlavý a má nízkou tepelnou 

vodivost. Ale beton, který není navrhován s odolností proti požáru, vykazuje výrazně větší 

explosivní odprýskání způsobené vzrůstajícím tlakem ve vnitřních pórech a vnitřních 

tlakových napětí vznikajících roztažností materiálů od rostoucí teploty. Výsledkem je 

odpadání jednotlivých krycích vrstev konstrukce a tím odhalení výztuže teplotám vyšším 

než kritická hodnota. To vede současně ke ztrátě pevnosti betonu vlivem vysoké teploty. 

Ke všemu beton může při zahřátí, v závislosti na použité směsi, významně ztrácet pevnost 

už při teplotách nad 300 °C. [2]   
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2 CÍL PRÁCE  

 

Cílem této práce je zaměření se na problematiku odolnosti betonů vůči působení vysokých 

teplot. Rešerše poznatků z oblasti působení vysokých teplot a ohně se zaměřením na 

betony s cementovou matricí. Provést rozbor působení vysokých teplot na jednotlivé 

složky betonů – vliv vysokých teplot na kamenivo, cementovou matrici a na vláknovou 

výztuž. V experimentální části práce bude provedeno teplotní zatěžování betonu. Bude 

provedeno sledování fyzikálně-mechanických vlastností navrženého betonu. Za pomocí 

RTG difrakční analýzy sledování změn probíhající v betonu při teplotním zatížení. 
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3 NÁZVOSLOVÍ 

3.1 Požární odolnost 

 

Požární odolností dle ČSN 73 0802 se rozumí doba, po kterou jsou stavební konstrukce 

nebo požární uzávěry schopny odolávat teplotám vznikajícím při požáru, aniž by došlo 

k porušení jejich funkce. Podle ČSN 73 0810 se udává třídou požární odolnosti. [4] 

Odolnost vyztuženého betonu proti požáru může být definována jako schopnost zachovat 

si v případě požáru původní funkci betonu a to zejména udržení statických vlastností, 

ochránění ocelových výztuží a přilehlé okolí chránit před toxickými plyny. 

Poškození betonu v důsledku požáru se nepovažuje za degradační mechanismus, ale spíše 

za nehodu a vnější přímý vliv. Hnací síly, které způsobují explosivní drolení betonového 

prvku vystaveného požáru, však souvisí s mikrostrukturou a transportními mechanismy 

cementového materiálu stejně tak jako v případě jiných degradačních mechanismů. 

Hlavním rozdílem je, že k poškození dochází ve velmi krátkém časovém intervalu, a že 

beton může být poškozen za hodinu, ale i za ještě kratší dobu. 

Mechanismy způsobující explosivní drolení či rozpad při požáru nebyly zatím plně 

vysvětleny. Je však zřejmé, že nejdůležitějšími faktory jsou vlhkost betonu a 

mikrostruktura materiálu. Voda, která je obsažená v betonu se při teplotě nad 100 °C mění 

na vodní páru. S rostoucí teplotou tak roste i tlak vodní páry v betonu. Pokud je 

mikrostruktura betonu spíše otevřená, tzn. propojený pórový systém (vysoký vodní 

součinitel), pára může unikat poměrně rychle, čímž se tlak vodní páry sníží. Pokud má 

však beton hutnější strukturu, tlak vodní páry může dosáhnout vysokých hodnot 

převyšujících hranici 3 N/mm
2
. V důsledku vysokého vnitřního tlaku může náhle dojít 

k odtržení malé vrstvy cementového kamene u povrchu betonu, jež nazýváme jako 

explosivní odprýskávání.  

Explosivní odprýskávání (explosive spalling) bylo sledováno především jako problém u 

vysokohodnotného betonu (HPC). Tato betonová směs má velmi hutnou mikrostrukturu a 

difúze vodní páry je proto omezená. Tradiční beton běžnou konstrukční pevností není tak 

náchylný explosivnímu odprýskávání, protože má poněkud otevřenější pórovou 

strukturu.[3] 
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3.2 Ohnivzdornost 

 
Beton na rozdíl od jiných konstrukčních materiálů nehoří a tím nemůže ani přispět 

k propuknutí nebo dalšímu šíření požáru. Beton splňuje požadavky třídy A1, neboť jeho 

minerální složky které obsahuje, jsou zaručeně nehořlavé (tzn., že se nezapálí při teplotách 

běžně dosažených při požáru). Beton se vyznačuje vysokou požární odolností, a pokud je 

správně navržen, můžeme ho ve většině případů považovat za ohnivzdorný. [4] 

3.3 Požární bezpečnost 

 

Požární bezpečností se rozumí souhrn organizačních, stavebních a technických opatření 

k zabránění vzniku požáru nebo výbuchu s následným požárem a k ochraně osob, zvířat a 

majetku v případě vzniku požáru a k zamezení jeho šíření. [4] 

3.4 Požární bezpečnost stavby 

 

Je to schopnost maximálně omezit riziko vzniku a šíření požáru a zabránit ztrátám na 

životech a zdraví osob, včetně osob provádějících požární zásah, popřípadě zvířat, a 

ztrátám na majetku v případě požáru. Dosahuje se jí vhodným urbanistickým začleněním 

stavby, jejím dispozičním, konstrukčním a materiálovým řešením, popřípadě požárně 

bezpečnostními opatřeními a zařízeními požární ochrany (například stabilním hasicím 

zařízením). [4] 

 

3.5 Požár 

 

Požárem se rozumí každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob 

a zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí, a nežádoucí 

hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí 

bezprostředně ohroženy. [4] 

 

3.6 Požární nebezpečí 

 

Požárním nebezpečím se rozumí pravděpodobnost vzniku požáru nebo výbuchu 

s následným požárem. [4] 
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3.7 Hořlavost stavebních hmot 

 
Hořlavost stavebních hmot je ukazatel toho, jak stavební materiály přispívají k intenzitě 

požáru. Z tohoto požadovaného hlediska se stavební materiály zatřiďují do pěti stupňů 

hořlavosti: [1] 

 

 A – nehořlavé  

 B – nesnadno hořlavé 

 C1 – těžce hořlavé 

 C2 – středně hořlavé  

 C3 – lehce hořlavé [1] 

Klasifikace výrobků podle reakce na oheň se provádí podle evropské klasifikační normy 

ČSN EN 13501-1+A1 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukci staveb – 

Část1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň. [4] 

Při hodnocení splnění požadavků na třídy reakce na oheň u stavebních výrobků je 

rozhodující zatříděni výrobků podle ČSN EN 13501-1 včetně změny A1. Mezi 

jednotlivými třídami reakce na oheň a referenčními požárními situacemi platí pro stavební 

výrobky následující vztahy: 

 

• Třída A1: Výrobky třídy A1 nebudou přispívat k požáru v žádném jeho stadiu; z toho 

důvodu jsou automaticky považovány za vyhovující všem požadavkům pro nižší třídy. 

• Třída A2: Výrobky sice vyhovují stejným kritériím EN 13823 jako pro třídu B, ale navíc 

nebudou za podmínek plně rozvinutého požáru významně přispívat ke kalorickému 

zatížení, a tím ani k dalšímu růstu požáru. 

• Třída B: Jako u třídy C, ale s přísnějšími požadavky. 

• Třída C: Jako u třídy D, ale navíc při tepelném působení jednotlivého hořícího předmětu 

vykazují omezeně rozšíření plamene. 

• Třída D: Výrobky vyhovující kritériím pro třídu E a jsou schopně odolávat působení 

malého plamene po delší časový interval bez jeho významného rozšíření. Kromě toho jsou 

též schopny odolávat působení tepla od jednotlivého hořícího předmětu za podstatného 

zpoždění a omezení uvolňování tepla. 

• Třída E: Výrobky jsou schopné odolávat působení malého plamene po krátký časový 

interval bez významného rozšíření plamene. 

• Třída F: Výrobky, které nelze zařadit do žádné z předchozích tříd. [1] 
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3.8 Normové požadavky na odolnost stavebních konstrukcí  

 

Normové požadavky zahrnují celou problematiku požární bezpečnosti stavebních objektů a 

jejich realizace zasahuje do celého stavebního díla. Kromě požárního rizika se na návrhu 

požárního opatření podílí i požární odolnost stavebních konstrukcí. Stavební zákon 

v souladu se směrnicí Rady ES č.89/106/EEC stanovuje, že pro stavbu mohou být 

navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska 

způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné 

údržbě po dobu předpokládané existence splňuje následující základní požadavky: [1] 

 

a) Mechanická pevnost a stabilita  

b) Požární bezpečnost 

c) Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

d) Bezpečnost při užívání 

e) Ochrana proti hluku  

f) Ochrana na úsporu energie a tepla 

 

 

Cílem navrhovaných projektových opatření je: 

• zaručit po určitou dobu únosnost a stabilitu nosných a celistvost a izolací požárně 

dělících konstrukcí 

• zajistit bezpečný únik osob, popř. evakuaci zvířat a majetku. Tomuto požadavku je třeba 

přizpůsobit dispoziční řešení především vhodným návrhem komunikací v objektu. 

• zamezit šíření požáru uvnitř objektu. Opatření spočívají v dělení objektu na menší celky – 

požární úseky, popř. v jejich vybavování aktivními zařízeními požární ochrany. 

• zabránit přenesení požáru z hořícího objektu na sousední (protilehlý nebo přilehlý) objekt 

vkládáním dostatečných odstupů. Zohlednění požadavků se odrazí v urbanistickém řešení 

• umožnit zasahujícím jednotkám požární ochrany účinný protipožární zásah. 

Požadavky směřující především k návrhu přístupových komunikaci a nástupních ploch, 

budování vnitřních a vnějších zásahových cest, zajištěni požární vody pro hasební 

účely apod. [4] 
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4 CHOVÁNÍ CEMENTOVÝCH BETONŮ ZA PŮSOBENÍ VYSOKÝCH 

TEPLOT 

4.1 Vliv vysokých teplot na normální cementové betony 

 

Beton je považován za nehořlavý materiál a je značně ovlivňován zvýšenými teplotami, 

vznikajícími při požáru. Dochází zde k dočasným nebo trvalým změnám jeho 

mechanických a fyzikálních vlastností. 

Betonové směsi dělíme podle vztahu k požární odolnosti do skupin:  

a) beton skupiny A – betonová směs z umělého kameniva (keramzit, vysoko- 

pecní struska, expandovaný perlit, expandovaný vermikulit) a přírodního 

pórovité kamenivo (vulkanické tufy a tufity, pemzu nebo křemelinu). Betony 

s objemovou hmotností  ≤ 1800 kg/m
3
. 

b) beton skupiny B – betonová směs z hutného kameniva (křemene, živců, 

kalcitu, čediče). Betony s objemovou hmotností > 1800 kg/m
3
. [1] 

 

Působení ohně na betony má za následek postupné zhoršení kvality betonu. Dochází ke 

zhroucení struktury cementového gelu a tím pádem také ke ztrátě nosné kapacity. 

Bezpečnost nebo trvanlivost konstrukcí je pak závislá na tom, jakou pevnost má beton po 

dobu trvání žáru anebo jak se jeho pevnost změní žárem a ochlazováním (hasícími 

zákroky). Směrodatné jsou teploty od 300 °C do 1000 °C nebo až 1300 °C a doba jejich 

trvání. Nejprve můžeme očekávat, že zahřátím na vysoké teploty se pevnost betonu 

zmenší, protože se tmel i kamenné složky žárem mění. Změny budou různé podle složení 

cementu a pevných složek, podle výše žáru a jeho trvání. Rozdíly pevnosti v tlaku, ke 

kterým dochází za zvýšených teplot, vyplývají ze změn, ke kterým dochází v betonu 

v průběhu zahřívaní.  

Při vystavení zvýšeným teplotám dochází v betonu k mechanickým, fyzikálním a 

chemickým procesům, které vedou ke vratným nebo nevratným změnám jeho 

mechanických, teplotních a fyzikálních vlastností. [5] 
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4.1.1 Vliv vysokých teplot na mechanické vlastnosti nevyztuženého betonu 

Teplota požáru ovlivňuje jak pevnost, tak i ostatní charakteristiky betonu, jako například 

modul pružnosti. Dojde-li k zahřívání betonu na 100 °C, začíná se odpařovat volná a 

z části i fyzikálně vázaná voda, což přispívá k částečnému zvýšení jeho pevnosti, avšak 

k poklesu modulu pružnosti. [1] 

Při teplotě nad 300 °C pokračuje rozklad hydrosilikátů vápenatých (CSH) a portlanditu (Ca 

(OH)2) za výrazného vzniku mikrotrhlin. Další nárůst poréznosti potom způsobuje narušení 

vazeb mezi kamenivem a cementovou pastou v důsledku rozdílné teplotní roztažnosti. 

V rozmezí teplot 400 °C a 500 °C dochází k uvolňování chemicky vázané vody a vzniklá 

pára narušuje strukturu betonu. Dochází tak ke snižování pevnosti betonu i modulu 

pružnosti a s rostoucí teplotou tento proces dále pokračuje.  

Při teplotě 573°C dochází k rychlé modifikační přeměně křemene z triklinické soustavy na 

hexagonální soustavu. Tato přeměna je spojena s nárůstem objemu o cca 5 % a vede 

k dalšímu porušení struktury betonu. Dehydratační procesy dále pokračují až do teplot 

kolem 800 °C za rozkladu hydroxidu vápenatého (Ca(OH)2) (400 °C – 600 °C), a uhličitanu 

vápenatého (CaCO3) (600 °C – 900 °C). Jedná se o endotermní reakce, které způsobují 

snížení rychlosti růstu teploty. Při působení teplot kolem 900 °C na beton dochází k tavení 

některých složek, až k úplné degradaci betonu kolem teploty 1300 °C. [6]  

 

Graf 1: Změna pevnosti betonu v tlaku vyvolaná vysokými teplotami (pevnost betonu za normálních 

podmínek = 100 %) [1]  
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Plné křivky (a) vymezují oblast pro betony různého složení a výsledku zkoušek různých 

autorů, čárkovaná křivka (b) je pro žáruvzdorný beton. [1]  

 

Tabulka 1: Přehled změn probíhajících v betonu při zahřívání [7] 

Teplota          

θ [°C] 
Proces v betonu 

20 – 100 

Dochází k hydrataci (přeměna volně vázané vody na chemicky vázanou).              

Vznik hydrosilikátu vápenatého (C-S-H ) a hydroxidu vápenatého  Ca(OH)2 – 

portlandit. 

100 
Začíná dehydratace cementového tmele – uvolňování vázané vody za 

současného rozkladu hydrátů. 

150-170 

Vrcholí první fáze rozkladu hydrosilikátu vápenatého (CSH). 

150 – 170 °C rozklad sádry CaSO4.2H2O 

170 °C tavení polypropylenových vláken 

 200 > Dochází k uvolňování fyzikálně vázané vody. 

300 > 

Pokračuje rozklad hydrosilikátu vápenatého (CSH) a hydroxidu 

vápenatého (Ca(OH)2 – portlandit) Ca(OH)2 → CaO + H2O 

za výrazného vzniku mikrotrhlin.  

Začíná se porušovat kamenivo, nejdříve se porušuje křemičité kamenivo 

(350°C) 

500 – 600 

Dochází k fázové přeměně křemene (v silikátovém kamenivu) z 

triklinické soustavy na soustavu hexagonální ( β na α 573 °C). To vede 

společně s vlivem rozdílné teplotní roztažnosti k narušování vazeb mezi 

kamenivem a cementovým tmelem. 

 

700 – 750 
Vrcholí druhá fáze rozkladu hydrosilikátu vápenatého (CSH). 

Rozklad uhličitanu vápenatého CaCO3 → CaO+CO2 

800 > 

Hydraulické vazby v cementovém tmelu přecházejí na vazby 

keramické. Dochází k dekarbonataci vápencového kameniva, při 

kterém vzniká oxid uhličitý (CO2) – plynná látka rozrušující 

beton. 

900 Totální dekompozice cementového tmelu. 

1000 > 
Začíná tavení některých složek betonu. 

Tvorba Wollastonitu β (CaO.SiO2). 

1200 > Celkové tavení materiálu. 
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Výsledky prováděných krychelných zkoušek pevnosti betonu v tlaku ukázaly, že beton 

zahřátý pod teplotu 500 °C získává časem opět z ovzduší vlhkost a nabývá i většinu své 

původní pevnosti. Po roce pak jeho pevnost dosahuje zhruba 90% původní pevnosti. [1] 

Pro závislost pevnosti betonu v tlaku na teplotě platí pro prostý beton: 



 Zatížené vzorky vykazují menší úbytek pevnosti než vzorky nezatížené  

 Ztráta pevnosti betonů s vyšším obsahem cementu (tučnější betony) je větší 

než u betonů s menším obsahem cementu (hubenější betony) 

 Vodní součinitel a původní pevnost mají zanedbatelný vliv  

 Poměr kameniva a cementu se výrazně podílí na ztrátě pevnosti 

 Druh kameniva ovlivňuje průběh změn pevnosti betonu v intervalu 20-500 °C  

 Ztráta pevnosti je u lehkých betonů menší než u betonů hutných                 

(viz. Graf 2). [1] 

 

 

Graf 2: Pevnost betonu v tlaku v závislosti na teplotě a na napětí [1] 

I - hutný beton 

II - lehký beton 
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Vliv vysokých teplot na hodnotu modulu pružnosti je podobný jako u pevnost i v tlaku. 

Použití druhu cementu se v malé míře podílí na změně modulu pružnosti, ale za to druh 

použitého kameniva má podstatný vliv. 

Například betony s křemičitým kamenivem vykazují výrazně větší pokles modulu 

pružnosti než betony s lehkým kamenivem, které mají úbytek podstatně menší (viz graf 3). 

[1] 

 

 
 

Graf 3: Modul pružnosti betonů v závislosti na teplotě [1] 

I – hutný beton  

II – lehký beton 
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4.1.2 Vliv vysokých teplot na fyzikální vlastnosti nevyztuženého betonu 

 

Fyzikální vlastnosti betonu a to zejména tepelná vodivost je dosti proměnná a závisí na 

vlastnostech použitých přísad, na hutnosti, teplotě a vlhkosti betonu. Nejlépe vedou teplo 

betony s křemičitým kamenivem a s čedičem. Betony se struskou a pemzou vedou teplo 

méně, jejichž vodivost je o 40 – 50 % menší. 

Nejlépe vedou teplo vlhké, tučné a hutné betony s křemičitým kamenivem. Tepelná 

vodivost lehkých a suchých betonových konstrukcí je naproti tomu podstatně menší (viz. 

graf 4) [1] 

 

 

 

Graf 4: Tepelná vodivost betonů v závislosti na teplotě [1] 

BK – hutný beton s křemičitým kamenivem  

BV – hutný beton s vápenitým kamenivem  

LB – lehký beton s keramzitovým kamenivem;  

vyšrafovaná plocha vyznačuje rozptyl zahraničních měření pro hutné betony 
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U portlandských cementů dochází vypuzováním vody k jejich smrštění, které značně roste 

při teplotách do 600 °C. Při vyšších teplotách dochází k dehydrataci Ca(OH)2 – portlanditu 

(400 – 600 °C) na oxid vápenatý (CaO). Toto smršťování má trvalý charakter a velikost 

objemového smrštění může dosáhnout až 0,5 %, kde způsobuje na povrchu betonu 

trhlinky. Pokud by došlo k ochlazení (hašení požáru), může dojít k nové hydrataci CaO, 

která je provázena růstem objemu. Při vyšší teplotní zátěži mají lepší uplatnění betony 

s cementem, obsahující i strusku, tedy portlandský struskový cement a vysokopecní 

cement. U hlinitanového cementu se při hydrataci netvoří vápenné hydráty a při 

vypuzování vody zde nedochází k většímu smršťování betonu. Můžeme tedy říci, že 

objemové změny vyvolané tepelnými účinky jsou podstatně výraznější u betonů vyšších 

tříd jak u betonů nižších tříd, které jsou samozřejmě ovlivněny složením cementu a typem 

kameniva.  

Mokré betony ovlivňují především měrné teplo, kde při teplotách do 200 °C vykazují až 

dvojnásobné hodnoty proti vysušeným betonům (viz. graf 5). [1] 

 

 

 

Graf 5: Měrné teplo betonů v závislosti na teplotě [1]: 

I – hutné betony  

II – lehké betony  

III – mokré betony 
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Vlastnosti betonu, vystaveného vyšším teplotám, do značné míry ovlivňují i objemové 

změny použitého kameniva. Některá kameniva se vypalují (vápence), jiná pukají 

(křemeny, křemence) nebo se taví (strusky). 

Kameniva z vápencových štěrků, čediče, škváry a pemzy jsou vhodnými kamenivy, jelikož 

vykazují malé objemové změny oproti křemičitým kamenivům. U křemene dochází při 

teplotách kolem 573 °C k modifikačním i objemovým změnám a k trvalému protažení po 

ochlazení až k 3,5 %. Teplotní roztažnost se u hutných a lehkých betonů výrazně liší při 

teplotě nad 400 °C. Při této teplotě dochází k rozpadu slíd v písku a k vývoji četných trhlin 

v betonu (viz. graf 6). [1]  

 

 

 

Graf 6: Teplotní roztažnost betonů [1]: 

I – hutné betony  

II – lehké betony 
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4.1.3 Explosivní odprýskávání betonu 

 

I když se beton vyznačuje dobrými vlastnostmi při vystavení účinkům vysokých teplot, 

kdy má své určité výhody (nehořlavost, nízká tepelná difuzivita), tak má také i své 

negativní vlastnosti a to je jeho odprýskávání v důsledku působení zvýšených teplot. Tyto 

jevy ve struktuře betonu jsou vyvolané účinky vysokých teplot při vzniku požáru. Značná 

ztráta povrchové hmoty konstrukce v důsledku odprýskávání betonu vede ke zvyšování 

rychlosti růstu teploty a k tomu spojeným dalším následným podpovrchovým 

odlupováním. Tepelné odprýskávání betonu ovlivňují především tyto faktory: [12] 

 

 rychlost tepelného zatížení 

  profil teplotní křivky 

  chemické složení cementové suspenze 

  typ kameniva 

  rozsah tlakových napětí 

 vnější silové zatížení 

 bránění tepelné expanzi 

 pórový tlak vzniklý expanzí vlhkosti, při vypařování vody ze struktury betonu [12] 

 

Explosivní odprýskání se řadí mezi jedny z nejvíce poškozujících a nebezpečných vlivů 

pro betonové konstrukce. Prokázán je významný vliv existujících procesů, jakými jsou 

tepelné dilatace, procesy chemické (dehydratace cementové pasty), vlhkostní (odpařovaní 

pórové vody spojené se zvýšením tlaku vodních par), mechanické (vznik trhlin) procesy 

poškození. Tyto mechanismy vznikají z faktorů spojených s kolísáním teploty uvnitř 

betonové struktury. Mechanismy způsobující explosivní odprýskání, či rozpad při požáru 

nebyly zatím plně vysvětleny. Je však zřejmé, že nejdůležitějšími faktory jsou vlhkost 

betonu a mikrostruktura materiálu. Explosivní odprýskávání je vážnou doprovodnou 

formou reakce konstrukce betonu na vysoké teploty. Tento jev může představovat 

katastrofální selhání betonových konstrukci, které může vest k poruše nebo ztrátě 

celistvosti a stability konstrukce. Během působení vysoké teploty na beton dochází 

k přeměně pevné fáze struktury spojené s chemickým rozkladem cementové pasty. Tyto 

procesy vedou k mechanicky a chemicky iniciovaným mikrotrhlinám, k méně hutné 

struktuře a tak a zvýšené pórovitosti betonu. [5] 
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Explosivní odprýskávání bylo sledováno především jako problém u vysokohodnotného 

betonu (HPC). Tato betonová směs má velmi hutnou mikrostrukturu s vlhkostí převyšující 

3 %, a proto je difúze vodní páry omezená. Stav vyvolaný mechanickým zatížením a 

nárůstem teploty ještě zvýrazňuje tlak a vlhkost uvnitř materiálu. S rostoucí teplotou tak 

roste i tlak vodní páry v betonu. To má za následek v důsledku vysokého vnitřního tlaku 

odtržení malé vrstvy cementového kamene u povrchu betonu, jež nazýváme jako 

explosivní drolení. Pokud je mikrostruktura betonu spíše otevřená, tzn. propojený pórový 

systém (vysoký vodní součinitel), pára může unikat poměrně rychle, čímž se tlak vodní 

páry sníží. [3]  

 

 

 

 

Obrázek 1: Znázornění výskytu betonové explosivní reakce v důsledku zvýšení vnitřního 

tlaku v ohřívaném prvku. [7] 

 

V minulosti, ale i v současné době byla pro ochranu před explosivním odprýskáváním 

prováděna řada opatření. Jedna z účinných a používaných metod, která umožňuje snížit 

tento typ porušení, spočívá ve vytvoření síťové struktury pórů v materiálu. Tyto póry 

během zahřívání umožňují unikání vodních par z betonu, které vzniknou při ohřívání. 

Proto se jako řešení používá například přidáním polypropylenových vláken do betonu.                   

Teplota, při které tají polypropylenová vlákna je přibližně 171 °C a při této teplotě dochází 

k vyprchání polypropylenových vláken z betonu a vytváří se malé dutinky (mikropóry). 

Tyto mikropóry umožňují expanzi vodních par a redukuji tak pórový tlak a riziko 



20 
 

odprýskávání. Zamezí se vzniku trhlinek ve struktuře betonu a odprýskání povrchových 

vrstev betonu. Bylo prokázáno, že výhodnější jsou vlákna s větším štíhlostním poměrem. 

Pórová struktura betonu je tak více propojená a expandovaná pára tak má snadnější 

možnost úniku bez porušení betonu. Na obr. 1 je vidět distribuce vodní páry do pórů 

vzniklých vyhořením polypropylenových vláken. [7] 

 

Dle charakteru odprýsknutí dále rozlišujeme tyto základní typy: 

• explozivní odprýskávání – projevuje se v úvodí fázi, přibližně do 30 minut od vzniku 

požáru. Projevuje se prudkým odlupováním větších či menších částí betonu (plošný rozměr 

100 – 300 mm, v hloubce 15 – 20 mm) z povrchové plochy. Tento způsob odprýsknutí se 

může projevit ojediněle, v pravidelných intervalech i v místech kde již k odprýsknutí 

došlo. Kritičnost tohoto jevu spočívá v jeho vysoké intenzitě, vedoucí až ke vzniku 

hlubokých výmolů a redukci průřezové plochy konstrukčních prvků. 

 

• plošné odprýskávání – projevuje se též v úvodní fázi tepelného zatížení, typickým 

projevem je vznik plošných podpovrchových puchýřů a dutin a jejich následné 

odprýsknutí. Je doprovázen odlétáváním menších částeček o rozměru cca 20 mm. 

Kritičnost spočívá v celoplošném odstranění krycí výztuže a její celkové odhalení 

 

• štěpení a odprýsknutí částí kameniva – souvisí především s rozdílnou tepelnou 

roztažností jednotlivých složek betonové směsi a narušení vazby mezi kamenivem a 

zatvrdlou cementovou pastou v důsledku fyzikálních a chemických přeměn. Jedná se 

především o fázovou změnu křemene z triklinické krystalové. [12] 
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4.2 CEMENT 

 

Definice: 

Cement je hydraulické pojivo, tj. jemně rozemletý anorganický materiál, 

který po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne hydraulickou reakcí, a která si 

po ztvrdnutí zachová pevnost a stálost i pod vodou. [31] 

 

Pojiva jsou látky anorganického či organického původu, chemicky reaktivní, které mají 

schopnost spojovat tzv. plniva různých velikostí ve větší celky o dostatečné pevnosti 

(cement, sádra, lepidla). [32] 

  

4.2.1 Výroba cementu 

 

Cement je hotový produkt, který vzniká drcením, mletím, homogenizací a výpalem surovin 

vhodného složení (vápence, slínovce, jílů a hlín vhodného složení).  

Natěžená surovinová směs se nejdříve mele v kulových mlýnech na moučku, která je 

potom dopravena do homogenizačních sil. Následně se provede výpal slínku, který je 

nejdůležitějším technologickým procesem při výrobě cementu. Slínek se vypaluje 

v cementářských pecích, mezi které patří nejpoužívanější rotační pec.  Surovinová moučka 

před vstupem do rotační pece prochází výměníkem tepla, ve kterém dochází k předehřátí 

suroviny na teplotu 800 °C. V rotační peci se provede výpal až na mez slinutí cca 1450 °C, 

kde vznikne tzv. „meziprodukt“ slínek. Vypálený slínek se poté ochlazuje v chladičích 

(nejčastěji roštových, případně planetových). Po ochlazení a odležení se rozemele 

s přísadami a příměsmi (sádrovcem, struskou, popílkem) na jemnou moučku a vznikne 

výsledný produkt cement. Sádrovec slouží v cementu jako regulátor rychlosti tuhnutí. 

Jemnost mletí portlandského cementu se pohybuje od 225 m
2.
kg

-1
 – 400 m

2.
kg

-1
. [32] 

 

Producenti cementu v ČR: 

 

1. Lafarge Cement, a.s. (Čížkovice) 

2. Holcim, a.s. (Prachovice) 

3. Cement Hranice, a.s. (Hranice) 

4. Českomoravský cement, a.s. (Mokrá - Horákov, Radotín) [32]  
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Obrázek 2: Technologické schéma výroby cementu [10] 

 

 

 

 

 

4.2.2 Klasifikace cementů dle ČSN EN 197-1 

 

Cementy jsou označovány jako CEM, které se rozdělují do 5 hlavních skupin označených 

římskou číslicí I až V. Tato římská číslice nám udává druh cementu, které jsou uvedeny 

níže: 

 

- CEM I -  Portlandský cement  

- CEM II -  Portlandský cement směsný  

- CEM III - Vysokopecní cement 

- CEM IV - Pucolánový cement 

- CEM V -  Směsný cement 
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Za označením druhu cementu musí být uvedena hodnota normalizované pevnostní třídy. 

V současnosti se u nás v ČR vyrábí cementy pevnostních tříd 32,5; 42,5 a 52,5. Třída 

příslušného cementu je dána pevností v tlaku po 28 dnech, zkoušenou na zlomcích 

trámečků z cementové malty podle ČSN EN 196–1. Má-li cement vysoké počáteční 

pevnosti, připojuje se za označení třídy ještě písmeno R (rapid), což značí tzv. rychlovazný 

cement. Cementy s normálním počátečním nárůstem pevnosti se označují písmenem N.  

Tabulka 2 zobrazuje přehled druhů cementů pro obecné použití a jejich složení podle    

ČSN EN 197-1. [32][33]  

 

Tabulka 2: Druhy cementů pro obecné použití a jejich složení [33] 
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Charakteristické hodnoty pevnosti v tlaku a počátku tuhnutí jsou předepsány podle 

pevnostních tříd. Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti cementů jsou uvedeny 

v tabulce 3 podle ČSN EN 197-1. [33] 

 

Tabulka 3: Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti cementů uvedené jako 

charakteristické hodnoty dle ČSN EN 197-1 [33] 

 

 

 

 

4.2.3 Vlastnosti cementů a jejich použití ve stavebnictví 

 

Portlandské cementy CEM I – Používají se na výrobu betonů s vysokými pevnostmi. Má 

vysoký nárůst počátečních pevností v tlaku. Dále je jejich použití vhodné na výrobu 

armovaných a předpínaných monolitických i prefabrikovaných konstrukcí vystavené 

vysokému namáhání. A na výrobu náročných betonových výrobků. Hlavní složkou 

v portlandském cementu je portlandský slínek. [11] 

 

Portlandského cement CEM I 42,5 R: 

• cement velmi vysoké kvality pro náročné aplikace 

• pevnost v tlaku po 2 dnech 28 MPa až 32 MPa 

• pevnost v tlaku po 28 dnech 57 MPa až 61 MPa 

• rychlý narůst pevnosti 

• rychlý a vysoký vývin hydratačního tepla 

• stálost fyzikálních a chemických vlastnosti [22] 
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Tabulka 4: Kvalita cementu CEM I 42,5 R podle ČSN EN 197 [33] 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Pevnost v tlaku – 28 dní 61 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu – 28 dní 9 MPa 

Objemová stálost 1 mm 

Měrný povrch 378 m2/kg 

Měrná hmotnost 3100 kg/m3 

Obsah CaO 64 % 

Obsah SiO2 20 % 

Obsah Al2O3 4 % 

Obsah Fe2O3 4 % 

Obsah MgO 1 % 

Obsah SO3 2,9 % 

Obsah Cl- 0,056 % 

Obsah K2O 0,77 % 

Obsah Na2O 0,17 % 

 

 

Portlandské cementy směsné CEM II – Použití na výrobu běžných betonů a zejména na 

výrobu transportbetonů. Výroba běžných betonových a ŽB monolitických i 

prefabrikovaných konstrukcí. Výroba masivních betonových konstrukcí opěrných stěn a 

vodních děl. [11] 

 

Vysokopecní cement CEM III – Je vhodný na výrobu betonů, které jsou trvale vystavené 

vlhkému prostředí (vodní díla), ale také na výrobu masivních a silnostěnných konstrukcí. 

[11] 

Pucolánový cement IV -  Jeho použití je vhodné do betonů pro mokré prostředí, odolává i 

působení mořské vody. Má prodlouženou dobu nárůstu pevnosti. [11] 

 

Směsný cement CEM V – Použití na výrobu masivních betonových konstrukcí, základů a 

opěrných stěn. Dále na výrobu méně náročných betonů a betonových výrobků. [11] 

 

Portlandský struskový cement (CEM II/A-S, CEM II/B-S) – má zvýšenou odolnost vůči 

agresivnímu prostředí, hydratuje pomaleji, a proto jeho použití je pro masivní základové 

konstrukce a pro betonáž v létě. V prvním týdnu zrání musí být beton udržován vlhký, má 

zvýšený sklon ke smršťování za sucha.   
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Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R vlastnosti: 

• vysoké konečné pevnosti 

• nižší vývin hydratačního tepla při procesu tuhnutí 

• méně vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý narůst počátečních pevností a vysoká 

odolnost proti mrazu 

Použití: 

• betonové směsi nižších i vyšších tříd 

• velkoobjemové a velkoplošné betonáže 

• klasické stavební práce – zdící cementové malty 

• prostý a vyztužený beton 

• základové stavby 

• vhodný pro prostředí agresivních vod (čističky, opěrné zdi) 

• hloubkové a vodní stavby (přehrady, vany, jezy) 

• průmyslové stavby (nádrže, chladící věže) [23] 

 

Portlandský cement s křemičitým úletem (CEM II/A-D) – má zvýšenou pevnost v tahu a 

používá se pro konstrukce, které jsou namáhaná jak tahem, tak i tlakem.  

Portlandský pucolánový cement (CEM II/A-P, CEM II/B-Q) – vyrábí se ve spodních 

pevnostních třídách. Přítomnost pucolánu v cementu zvyšuje odolnost proti uhličitanovým 

vodám, odpadním vodám a usnadňuje přípravu vodotěsného betonu.  

Portlandský popílkový cement (CEM II/A-V, CEM II/B-W) – vyznačuje se dobrou 

zpracovatelností a vodotěsností. Používá se pro stavbu přehrad a vodních děl.  

Portlandský cement s kalcinovanou břidlicí ( CEM II/A-T, CEM II/B-T) – se používá pro 

injektážní hmoty. [20] [32]    
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Portlandský cement s vápencem ( CEM II/A-L, CEM II/B-L) - odolává plísním a je 

vhodný pro méně mechanicky namáhané povrchy v potravinářském průmyslu či 

zdravotnictví.  

 

Portlandský směsný cement (CEM II/A-M, CEM II/B-M) - ve kterém jsou různě 

kombinované neslínkové složky, vyrábí se především jako ekonomicky výhodné pojivo.  

 

Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R se vyznačuje těmito vlastnostmi: 

• kvalitní cement pro běžné profesionální i domácí použití 

• optimální poměr portlandského slinku, vysokopecní strusky a vápence 

• pevnost v tlaku po 2 dnech 19 MPa až 24 MPa 

• pevnost v tlaku po 28 dnech 45 MPa až 48 MPa 

• nižší celkové hydratační teplo 

• pozvolný nárůst pevnosti 

• stálost fyzikálních a chemických vlastností [22] 

 

Tabulka 5: Kvalita cementu CEM II/B-M (S-LL) podle ČSN EN 197-1 [33] 

Vlastnost Hodnota Jednotka 

Pevnost v tlaku – 28 dní 48 MPa 

Pevnost v tahu za ohybu – 28 dní 8 MPa 

Objemová stálost 0,9 mm 

Měrný povrch 564 m2/kg 

Měrná hmotnost 3020 kg/m3 

Obsah CaO 61 % 

Obsah SiO2 19 % 

Obsah Al2O3 4 % 

Obsah Fe2O3 3 % 

Obsah MgO 2 % 

Obsah SO3 2,5 % 

Obsah Cl- 0,064 % 

Obsah K2O 0,73 % 

Obsah Na2O 0,17 % 
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Vysokopecní cement (CEM III/A, CEM III/B, CEM III/C) – je charakteristický pomalým 

nárůstem pevnosti, malým vývinem hydratačního tepla a vysokou odolností vůči 

agresivnímu prostředí. CEM III/B se používá i pro konstrukce vystavené síranovým 

vodám. CEM III/C se využívá pro betonáž konstrukcí před kotli a pecemi a na ochranné 

konstrukce proti žáru. Je použitelný pro masivní konstrukce i v horkém létě, ale pevnostně 

však dosahuje menších tříd.  

Vysokopecní cement síranovzdorný CEM III/B 32,5 N-SV vlastnosti: 

• vysoké konečné pevnosti 

• při procesu tuhnutí nízký vývin hydratačního tepla pod 270 J/g 

• není vhodný pro práce, kde se požaduje rychlý narůst pevnosti a vysoká odolnost proti 

mrazu [24] 

 

Pucolánový cement (CEM IV/A, CEM IV/B) – má prodlouženou dobu nárůstu pevnosti. 

Dobře odolává uhličitanovým a slatinným vodám. Jeho použití je i do vlhkého prostředí, 

snáší i působení mořské vody.  

Směsný cement (CEM V/A, CEM V/B) – je pevnostně nejslabší, hodí se na nenáročné 

konstrukce, jako jsou podlahy a potěry. [20] [32]    
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4.2.4 Hlinitanový cement  

 

Hlinitanový cement se vyrábí pálením suroviny složené z bauxitu a vápence a jeho tvrdnutí 

způsobuje hydratace vápenatých hlinitanů (kalciumaluninátů). Obsahuje více než 35 % 

Al2O3 , 35-45 % CaO, 3-10 % SiO2  a 1-15 % Fe2O3. Na rozdíl od křemičitanových 

cementů, roste pevnost hlinitanového cementu při normální teplotě velmi rychle. Za 24 

hodin dokáže beton z  hlinitanového cementu dosáhnout až 70% své konečné pevnosti. 

Dále se vyznačuje rychlým průběhem tuhnutí a tvrdnutí, vysokým hydratačním teplem a 

zvýšenou odolností v agresivním prostředí. Reakce v hlinitanovém cementu nejsou příliš 

citlivé na snížené teploty, a proto je lze použít k betonování až do -10 °C. [20]   

Naopak zásadní zpracovatelskou slabinou hlinitanových cementů je jejich citlivost na vyšší 

teploty. Hlinitanový cement potřebuje k dokonalé hydrataci velké množství hydratační 

vody a jeho rychle tuhnoucí pojivo uvolňuje velké hydratační teplo. Souběh těchto dvou 

skutečností způsobuje, že beton z hlinitanového cementu potřebuje velmi pečlivé 

dodatečné provlhčovaní, než začne tuhnout. Hlinitanové slínkové minerály jsou nestabilní, 

dochází k jejich konverzi, zvyšuje se dlouhodobě pórovitost cementového kamene, a tím 

dochází ke ztrátě pevnosti betonu. [20]   

Na celkovou nestabilitu a nespolehlivost vytvrzeného hlinitanového cementu má vliv i 

rychle hydratující se C5A3, který má nestabilní strukturu a může se projevit snižováním 

pevnosti betonu s časem. Jako nejproblematičtější se při používání hlinitanového cementu 

ukázal fakt, že dekahydrát CAH10, který vzniká hydratací za normální teploty může i po 

dlouhé době přejit na méně pevný hexahydrát C3AH6, který má zhruba poloviční objem: 

 

                 3 CAH10 → C3AH6 + 2 AH3 + 18 H 

 

Hlinitanový cement mění v čase své krystalizační složení, kde přechází z hexagonální 

struktury na kubickou. Výsledkem toho je zmenšení objemu, vznik trhlin a celkový rozpad 

cementového kamene. Proces probíhá řadu let a po tragickém zřícení haly v roce 1984 byl 

u nás vydán zákaz používat hlinitanové cementy do nosných konstrukcí betonu. Jejich 

použití je hlavně do žárobetonů a tam, kde se od nich nečeká dlouhodobá stabilní pevnost. 

[20] [32]     
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4.2.5 Vliv vysokých teplot na cementový tmel 

 
Cement je hydraulické pojivo, které je definováno jako jemně rozemletý anorganický 

materiál, který po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne hydraulickou reakcí, 

a která si po ztvrdnutí zachová pevnost a stálost i pod vodou. [31]   

 

Zahříváním cementového tmelu dochází k odpařování několika druhů vázané vody, která 

je přítomna v materiálu. Voda se postupně uvolňuje z materiálu, kdy nejprve odchází 

z cementového tmelu voda volná prostřednictvím kapilár, a poté co je cementový tmel 

zahříván na vyšší teplotu se uvolňuje i voda chemicky vázaná. Pokud je cementový tmel 

zahříván v uzavřeném, vlhkém prostředí (tzv. autoklávování), může nastat hydrotermální 

reakce, která může způsobit podstatné změny v mikrostruktuře z hlediska fyzikálního a 

chemického. Tato dobře známá technologie je využívána v prefabrikaci, kde se materiál 

vystaví vysokému tlaku a vysokým teplotám a tím dosáhne hydratačních změn v 

mikrostruktuře, což je často příčinou zvýšení pevnosti cementového tmelu. [7] 

 

Povaha fázových změn bude záviset na: 

 na mineralogickém složení cementu 

 poměru CaO/SiO2  

 výši jemnosti krystalů nebo křemičitých úletů 

 na úrovni dosažené teploty a tlaku 

 

Zahřívaní cementového tmelu s poměrem CaO/SiO2 okolo 1,5 až na teploty přes 110 °C 

dává vzniknout několika podobám křemičitanu vápenatého, které jsou obecně špatně 

krystalické. Graf 7 od Verbecka a Copelanda nám ukazuje, že když poměr CaO/SiO2 je 

přibližně 1 a teplota dosahuje nad 150 °C může vzniknout Tobermorit gel. Za teplot 180 – 

200°C mohou vzniknout ostatní křemičitany Xonotlit a Hillebrandit. [7] 
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Graf 7: Vliv molárního poměru (CaO/ SiO2) a teploty na CSH fáze hydratačních produktů. 

[7] 

 

 

V grafu 8 jsou vidět změny v množství základních minerálů portlandské cementové pasty 

zahřáté na 700 °C s teplotním nárůstem 1 °C/min. Pozorování bylo provedeno na šesti 

základních minerálech cementové pasty a to konkrétně na: portlanditu, CSH gelu, 

ettringitu, larnitu, kalcitu a oxidu vápenatém. Ettringit se rozkládá jako první při teplotě 

okolo 100 °C. V CSH gelu je dehydratace postupná a dochází k ní už od začátku zahřívání 

materiálu. U cementové pasty je struktura částečně narušena již při teplotě 105 °C, ačkoli 

je tato teplota standardní pro sušení materiálů. Jakmile se cementová pasta zahřívá na 

teplotu 500 – 550 °C obsah portlanditu rychle klesá, protože se rozkládá podle následující 

reakce:  

Ca (OH)2 → CaO + H2O ↑ 

Rozkladná reakce portlanditu vysvětluje zvýšení obsahu CaO v cementové pastě při teplotě 

okolo 550 °C, kterou je možné také pozorovat v grafu 8. [7] 
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Graf 8: Vývoj normalizované intenzity základních minerálů Portlandské cementové pasty. 

[7] 

 

Beton více odolává žáru, pokud je vyroben z cementu, který uvolňuje méně Ca(OH)2. 

Během hašení v případě požáru je na povrch konstrukce stříkáno množství vody, díky 

níž probíhá rozpínavá reakce neboli hašení vápna, která porušuje beton: 

 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

 

Díky tomu dojde ke zvýšení objemu betonu a ten se při požáru drobí. Podle této zásady 

budou mít betony s pucolánovými látkami nebo se struskou lepší odolnost při požáru, než 

betony se samotným portlandským cementem, protože v nich vzniká méně Ca(OH)2. [8] 

 

Nejméně vhodným hydraulickým pojivem je čistý portlandský cement, který podléhá 

rozpadu po ztrátě chemicky vázané vody v hydratačních produktech. Proto je vhodnější 

použít cementy směsné, které obsahují méně portlandského slínku a zároveň více příměsí 

na bázi popílku, strusky, vápence a podobně. Právě tento efekt příměsi k cementu je 

doložen ve výzkumech Nasser Marzouka, jež ukazují na nižší produkci oxidu vápenatého, 

který je výsledkem dehydratace v žáru ohně v případě použití popílku a vysokopecní 

strusky. Nasser Marzouka poukazuje na fakt, že primárně tyto suroviny nejsou v praxi 

využívány ke zlepšení odolnosti betonu vůči vysokým teplotám. Experimentální práce 

Peterson a Livovich dokládají, že betony vystavené vysokým teplotám vykazují lepší 

chování při použití cementu s malým množstvím portlanditu Ca(OH)2. Posledně zmíněný 
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případ může zapříčinit vznik vodní páry, která se vypaří a vznikne oxid vápenatý okolo 

500 °C. Z tohoto hlediska betony obsahující vysokopecní cement nebo pucolánový cement 

se mohou lépe chovat a být stabilnější než betony s portlandským cementem, protože jak 

již bylo uvedeno, uvolňuje se pouze malé množství hydroxidu vápenatého. [5] 

 

4.3 Kamenivo 

 

Definice:  

Kamenivo je zrnitý anorganický materiál, přírodního nebo umělého původu, který je určen 

pro stavební účely. Ve stavebnictví se kamenivo používá jako plnivo, které ve vhodné 

kombinaci s pojivy slouží pro přípravu betonů. Hlavní funkcí kameniva je ve vytvoření 

pevné a tlakově odolné kostry. Kamenivo se v praxi používá přírodní, umělé a 

recyklované. [15]   

 

4.3.1 Rozdělení kameniva 

 

Kameniva rozdělujeme na přírodní, umělá nebo recyklovaná. Přírodní kamenivo je 

kamenivo anorganického původu, které bylo vystaveno pouze mechanickému procesu. 

Patří mezi jedny z nejrozšířenějších materiálů tvořený přírodními horninami. Podle 

způsobu těžby a jiných úprav dělíme přírodní kamenivo na těžené a drcené. [20]   

Těžené kamenivo je původu ledovcového nebo pochází z říčních naplavenin. Vzniká 

přirozeným rozpadem horniny a těží se z náplavů a vodních toků. Charakteristickým 

znakem těžených kameniv je jejich zaoblený tvar s ohlazeným povrchem. Vytěžené 

kamenivo se ještě třídí a popřípadě zdrobňuje na určitou velikost. 

Drcené kamenivo má nepravidelné tvary zrn s ostrými hranami a drsným lomovým 

povrchem. Získává se umělým drcením velkých kusů přírodních hornin a jejich tříděním.  

Umělé kamenivo je definováno jako kamenivo anorganického původu, které bylo 

vystaveno tepelnému procesu (vyrábí se z průmyslových odpadů – popílek, struska, 

popílkové sbalky), nebo z upravených hornin (keramzit, expandovaný perlit). K umělým 

kamenivům patří v poslední době také využívané recyklované kamenivo. Normy uvádí, že 

se jedná o kamenivo anorganického původu, které bylo dříve už použito v konstrukci. 

Nejčastěji drcené cihly a beton. [20]   
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4.3.2 Lehké keramické kamenivo Liapor 

 

Liapor je lehké kamenivo kulovitého tvaru vyráběné expandací přírodního jílu. Liapor se 

řadí mezi keramické hmoty, které jsou jedním z nejstarších a nejosvědčenějších stavebních 

materiálů. K jeho nejdůležitějším vlastnostem patří vysoká pevnost, nízká objemová 

hmotnost, stálost, odolává kyselinám a louhům a má výborné tepelně izolační schopnosti. 

Liapor nachází své uplatnění jako plnivo do lehkých betonů, dále jako náhražky zásypu ke 

zlepšení tepelně izolačních vlastností, ke snížení hořlavosti a odlehčení konstrukce. [20] 

[21] 

 

  

Obrázek 3: Kamenivo Liapor [21] 

 

4.3.3 Výroba kameniva Liapor 

 

U nás v České republice vyrábí kamenivo Liapor firma Lias Vintířov. Kamenivo Liapor je 

ve Vintířově vyráběno z cypřišových jílů, které se získávají z nedaleké těžby nadloží 

hnědouhelných lomů. Cypřišové jíly jsou vysoce kvalitní surovinou, která nepotřebuje 

žádné přísady a přitom vykazuje poměrně vysokou expandační schopnost při termickém 

zpracováni. Pro výrobu se používají pouze kvalitní jíly nebo hlíny vhodného složení 

(písčité jíly, břidlice), které při termickém zpracování současně expandují. S ohledem na 

kvalitu a fyzikální vlastnosti jílů se děje úprava suroviny v plastickém stavu. Hrubá úprava 

suroviny probíhá podobně jako v cihlářské výrobě. Vytěžený jíl je v několika stupních 

drcen, plastifikován a tvarován do granulí požadovaných velikostí. Tvarování se realizuje 

na různých speciálních strojích pro cílenou frakci produktu. Takto vytvořený granulát 

potom prochází rotační pecí, kde dochází k expanzi při teplotě okolo 1150 °C. Vypálené 

lehké kamenivo se chladí v rotačním chladiči. Po vychlazení je tříděn na jednotlivé frakce. 
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Liapor je většinou skladován v uzavřených betonových silech nebo na volné skládce, kde 

je oddělený po jednotlivých frakcích. Liapor se může ještě dále zpracovávat drcením na 

speciální frakce. [20] [21] 

 

4.3.4 Vlastnosti kameniva Liapor 

 

Objemová hmotnost - Pórovitá struktura zrn dává Liaporu velmi nízkou hmotnost. 

Hmotnost zrna Liaporu je v rozmezí od 500 do 1500 kg/m
3
. Z praktických důvodů se uvádí 

především sypná hmotnost kameniva, která je ovlivněna mezerovitostí a pohybuje se od 

250 do 900 kg/m
3
. [21] 

 

Pevnost v tlaku - Pevnost Liaporu je dána slinutou skořápkou a rovnoměrnou pórovitostí 

zrna a je závislá především na objemové hmotnosti zrna. Pevnost v tlaku se měří stlačením 

ve válci a nabývá hodnoty mezi 0,7 až 10 MPa. [21] 

 

Tepelná vodivost - Pórovitá struktura a keramická podstata dává Liaporu vynikající tepelně 

izolační schopnost při dobrých akumulačních vlastnostech. Tepelná vodivost závisí 

především na objemové hmotnosti a na typu Liaporu. [21] 

 

 

Graf 9: Součinitel tepelné vodivosti kameniva Liapor [21] 
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Trvanlivost - Liapor je nejen mechanicky odolný, ale také chemicky stabilní. Zrno odolává 

kyselinám a louhům, ve vodě je stabilní a neutrální, nerozpouští se a neuvolňuje škodlivé 

výluhy ani plyny, a proto je zdravotně nezávadný. [21] 

 

Žáruvzdornost -  Liapor je odolný a objemově stabilní až do teploty 1050°C. Jako 

keramický materiál je dle ČSN 730823 zatříděn do stupně hořlavosti A – materiál 

nehořlavý. [21] 

 

 

Obrázek 4: Trvanlivosti liaporu [21]              Obrázek 5: Žáruvzdornost liaporu [21] 

 

Nasákavost -  Liapor v důsledku uzavřeného slinutého povrchu zrna není hygroskopický, 

nepřijímá vlhkost ze vzduchu. Převážnou část vody nasákne v prvních 15 minutách. 

Přirozená ustálená vlhkost je 0,2 % objemu. Pokud je umístěn do konstrukce v suchém 

stavu a je chráněn proti přímému přístupu vody, zůstává dokonale suchý. Je-li zrno zcela 

ponořeno pod vodou, postupně nasáká, ale na vzduchu poměrně rychle vysychá. [21] 

 

Mrazuvzdornost -  Pórovitá struktura Liaporu umožňuje rozpínání zmrzlé vody v zrnech. 

Proto Liapor dobře odolává opakovanému zmrazování a dává vynikající mrazuvzdornost i 

výrobkům, ve kterých je použit. Hmotnostní úbytek po 25 zmrazovacích cyklech je nižší 

než 2%. [21] 
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Graf 10: Nasákavost a vysýchavost Liaporu [21] 

 

Tabulka 6 nám uvádí vybrané základní vlastnosti lehkého kameniva Liapor. 

 

Tabulka 6: Základní parametry kameniva Liapor (2004) [20] 
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4.3.5 Vliv vysokých teplot na kamenivo 

 

Kamenivo plní v betonu klíčovou úlohu a mělo by se brát v úvahu už od samého počátku 

návrhu betonové směsi, jelikož kamenivo zabírá 60-80% objemu betonu, mají vlastností 

kameniva při teplotním zatížení velmi zásadní význam na odolnost betonu při vysokých 

teplotách. Fyzikálně - chemické změny vyskytující se v kamenivu jsou v závislosti na typu 

použitého kameniva, jednotlivá kameniva však mají rozdílné reakce na teplo. Hlavním 

faktorem v chování teplotně zatěžovaného betonu je chemická a fyzikální stabilita 

kameniva. Volba kameniva je proto důležitým faktorem při určování tepelných vlastností a 

tepelné stability betonu při požáru. [9] 

 

Tak jako všechny ostatní pevné látky, tak i kamenivo zvětšuje svůj objem s rostoucí 

teplotou. Proto je tepelná roztažnost důležitou charakteristikou kameniva z hlediska jeho 

reakce na zvýšenou teplotu. Hodnoty koeficientu lineární tepelné roztažnosti pro různé 

typy hornin nám udává tabulka 7. Mineralogické složení rozhodne o souhrnném tepelném 

přetvoření kameniva, jelikož všechny minerály mají různé hodnoty tepelné roztažnosti. 

Kromě tepelného přetvoření mohou probíhat i metamorfní přeměny minerálů. Například 

přeměna křemenného kameniva při teplotě 574 °C. Tato změna má za následek objemový 

nárůst přibližně o 3,5 %. Tepelná nestabilita vápence se vyskytuje v případě, že je 

kamenivo zahřáté na 600 °C. Navíc se uhličitanové kamenivo rozkládá na CaO a CO2 při 

teplotě přibližně 700 °C. Při ochlazování (např. hašení) může CaO hydratovat s výslednou 

expanzí až 40 %. Vzhledem k jeho reakci na vysoké teploty bude do betonu vhodné 

kamenivo s nízkou tepelnou roztažností a zanedbatelným zbytkovým přetvořením. 

Pórovité kamenivo z pemzy a škváry vyhovuje i při teplotě 1000°C. [7]  

 

 

Tabulka 7: Lineární tepelné roztažnosti pro různé typy hornin.[7] 

 

 

 

 

 

Hornina Koeficient lineární tepelné roztažnosti [10-6/°C] 

ŽULA 1,8 – 11,9 

ČEDIČ 3,6 – 9,7 

PÍSKOVEC 4,3 – 13,9 

VÁPENEC 0,9 – 12,2 

DOLOMIT 6,7 – 8,6 
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Vzhledem k reakci kameniva na vysoké teploty, bude vhodné používat do betonu 

kamenivo s nízkou tepelnou roztažností a zanedbatelným zbytkovým přetvořením. Graf 11 

ukazuje některé příklady křivek tepelného přetvoření pro štěrk (gravel), vápenec 

(limestone) a čedič (basalt). [7] 

 

 

 

Graf 11: Tepelné přetvoření vybraných kameniv [7] 
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Na obrázku 6 můžeme vidět procesy, které probíhají při ohřívání určitých druhů kameniva 

v daných teplotních zatížení. 

 

Obrázek 6: Procesy probíhající v průběhu zahřívání kameniva.[9]  
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4.3.6 Vliv vysokých teplot na ocelovou výztuž 

 

Mechanické vlastnosti ocelové výztuže jsou značně ovlivňovány teplotou. Do teploty cca 

350 °C mechanické vlastnosti oceli klesají do takové míry, že neohrožují bezpečnost 

objektů. Jakmile je ocelová výztuž zahřátá vlivem požáru na teplotu kolem 500 °C začíná 

narůstat její deformace, která končí až ztrátou pevností a zřícení objektu. Velkým 

nebezpečí u oceli je i její teplotní roztažnost. Proto je důležité u konstrukcí, které mohou 

být ohrožené požárem počítat s jejich dostatečnou dilatací. Při přechodném ohřevu oceli na 

vyšší teploty se mechanické vlastnosti prakticky neztrácejí, a pokud není ocel požárem 

deformována, lze ji opět využít. [1] 

Při teplotě okolo 350 °C dochází k rekrystalizaci mikrostruktury, která vede ke ztrátám 

jejich mechanických vlastností, které získaly během mechanicko-tepelného 

technologického zpracování. Jako kritická teplota u oceli je považována Ts,krit  470 °C. 

Z experimentálních zkoušek bylo zjištěno, že ocel vyšší pevnosti má pokles kluzu menší 

než ocel nižší pevnosti. Je to dáno vyšším obsahem uhlíku v oceli, proto vykazuje ocel 

větší pevnost a tvrdost, avšak tažnost a pevnost v ohybu klesá. Modul pružnosti má zcela 

neměněnou hodnotu až do meze úměrnosti. Dojde-li ke zvýšení napětí, dochází k poklesu 

modulu pružnosti. Další vlastností oceli, která ovlivňuje její mechanickou vlastnost, je 

tečení. U stavebních konstrukcí dosahuje ocel obvykle 50-70 % meze kluzu při 20 °C a 

nemohou tedy být stabilní během delšího působení vyšších teplot. Při ochlazení na teplotu 

550 °C se pohybuje zbytková mez kluzu kolem cca 95 % původní hodnoty. [1] 
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4.4 Žárobetony 

 

Žárobetony jsou směsi složené ze žárovzdorných kameniv a pojiv, většinou dodávané 

v suchém stavu, používané po přídavku a smíšení s vodou nebo jinou kapalinou. Ukládají 

se vibračním litím, litím bez vibrace (samotekoucí), pěchováním tyčí anebo dusáním. 

Vazba se vytváří a materiál tvrdne bez zahřívání. [19] 

 

Za žárovzdorné materiály považujeme takové, které mají schopnost trvale odolávat 

vysokým teplotám, zpravidla vyšším jak 1500 °C, aniž by došlo k tavení. Jsou převážně 

vyráběny na bázi směsi oxidů a jejich sloučenin. 

Žárobetonová směs se skládá z plniva různého chemického složení, které může být hutné, 

nebo lehčené. Další složkou je pojivo a přísady. Plnivo je hlavní složka žárobetonů, 

hrubozrnná frakce velikost zrn nad 45 μm tvoří 65-75 % z celkového složení žárobetonu, 

určuje základní žárové vlastnosti žárobetonu. Do žárobetonů je přidávána také jemnozrnná 

frakce zrn pod 45 μm. Většina žárobetonů je na bázi hlinitokřemičitých a hlinitých plniv, 

které obsahují Al2O3 a SiO2 v různém poměru. Pro hutné žárobetony vystavené vyšším 

teplotám se používají umělá kameniva. Přírodní kamenivo působením vysokých teplot 

mění své mechanické vlastnosti, a proto není vhodné pro žárobetony do vysokých teplot. 

Nejvhodnějšími přírodními kamenivy pro hutné žárobetony je čedič, diabas anebo andezit. 

Naprosto nevhodnými kamenivy jsou křemenná kameniva, která pukají  a žula se 

nadměrně smršťuje. Podle teploty použití se tato plniva rozdělují do třech skupin: 

 

a) Do teploty 1400 °C -  vhodné je použít pálený lupek nebo šamotovou drť 

b) Do teploty 1400 °C - 1600 °C -  používají se pálené kaolíny, bauxit, sillimanit či 

pálené lupky s vyšším obsahem Al2O3 

c) Pro teploty nad 1600 °C- používají se uměle vyrobená kameniva, jako jsou bílý 

korund, mullito korund nebo syntetický mullit. 

 

Do izolačních žárobetonů se používá jako plnivo lehčené kamenivo, které má nízkou 

objemovou hmotnost od 400 do 1200 kg.m
-3

, velkou pórovitost a nižší pevnost. 

Nejpoužívanější lehčené plnivo je keramzit, vermikulit nebo expandovaný perlit.  

Žárobetony pro nižší teploty cca do 700 °C mohou obsahovat jako pojivo portlandský 

cement.  Portlandský cement je méně vhodným pojivem pro vyšší teploty, jelikož podléhá 

rozpadu po ztrátě chemicky vázané vody v hydratačních produktech. Pro žárobetony do 

vyšších teplot nad 1000 °C je více vhodným pojivem hlinitanový cement. [19][20] 
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4.5 Vliv vysokých teplot na vláknovou výztuž 

 
V posledních letech se objevují polypropylenová vlákna v betonové směsi jako ochrana 

proti působení vysokých teplot, kde vykazují pozitivní účinky a to zejména v zabránění 

explozivnímu odprýskávání.  

Slabinou všech cementových materiálů (betonů) způsobující snížení pevnosti a někdy i 

úplné selhání je vznik mikrotrhlin a trhlin v jejich struktuře.  Přítomnost trhlin lze bohužel 

předpokládat v každém betonu a jejich velikost a počet má vliv na pevnost a trvanlivost 

betonu v celém jeho objemu. Klasická výztuž není tohoto efektu schopna dosáhnout nebo 

jen velmi omezeně. Tento fakt je také hlavním důvodem, proč se užívá vláknová výztuž do 

betonu. Vlákna nám v betonu omezí vznik a šíření trhlinek a tím přispívají ke zvýšení 

odolnosti betonu. Vlákna jsou v betonu orientována všesměrně, takže se nejedná o 

vyztužení betonu jako takové.  

Většina vláken na sebe dokáže navázat záměsovou vodu, kterou postupem času uvolňuje a 

dochází k postupné hydrataci betonu. Jakmile vzniknou trhliny, začne se na vlákna 

směřující napříč trhlinami, přenášet tahové napětí a vlákna tak působí přímo ve směru 

namáhání. [13]  

 

 

4.5.1 Polypropylenová vlákna  

 

Polypropylénová vlákna tvoří významnou skupinu materiálů používaných pro rozptýlenou 

výztuž do betonů. Polypropylenová vlákna nám po kvalitním rozmísení v betonové směsi 

vytvoří třídimenzionální strukturu, které je základem pevnostního chování vláknobetonu. 

Vlákna přidáváme do betonů hlavně pro zlepšení mechanicko-fyzikálních vlastností. 

Polypropylenová vlákna mají zejména následující přínosy: 

 

 omezí vzniku a rozvoj plastických smršťovacích trhlin v počátcích tuhnutí a 

tvrdnutí cementových matric 

 omezení vázaných objemových změn a vznik trhlin při vysychání 

 zvýšení reziduální duktility vlákny vyztuženého kompozitu a odolnosti proti rázům  

 vytvoření mikropórů v betonu a odchod vodní páry při vzniku požáru [13] [14] 
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Důležitou uváděnou skutečností je, že polypropylenová vlákna v dávce o 1 % neovlivňují 

výrazným způsobem pevnosti v tlaku a tahu betonů. Další důvod využívání 

polypropylenových vláken spočívá v tom, že působením teplot kolem 171°C dochází k 

vyhoření vláken ze struktury betonu a dojde k vytvoření pórové struktury.  Tyto mikropóry 

umožňují expanzi vodních par a redukují tak pórový tlak a riziko odprýskávání vlivem 

vysokého tlaku vodní páry. [13] 

 

 

Typy polypropylénových vláken: 

 

a) vlákna monofilamentní - jsou vyráběná rozvlákněním z taveniny, protlačováním 

tryskou do vzduchu. Produktem jsou mikrovlákna délky od 15 do cca 40 m i 

makrovlákna průměru od 300 m až do 1 mm. 

b) vlákna fibrilovaná - se vyrábějí rozvlákňováním upravené plastové fólie a dělené 

na požadovanou délku. 

c) vlákna sdružená - vytvořená složením z jednotlivých vláken, která vznikla 

výrobními postupy uvedenými v bodech a) nebo b) [13] 

 

 

   

Obrázek 7: Polypropylenová vlákna monofilamentní a fibrilovaná  [14] 
 

 

Polypropylenová vlákna se dávkují do betonu obvykle od 0,8 – 1,1 kg/m
3
. Především se 

tedy jedná o zamezení vzniku trhlin od plastického smršťování a sedání. Přidáním 

polypropylenových vláken vytvoříme z betonu celkově houževnatější a spolehlivější 

materiál. Polypropylenová vlákna zvýší adhezi čerstvého betonu a tím se zlepší jeho modul 

pružnosti. Velmi důležité je i především počet a rovnoměrné rozptýlení vláken v celém 

objemu cementové matrice. Monofilamentní vlákna o průměru 18 µm mají mnohem větší 
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počet vláken na hmotnostní jednotku než vlákna fibrilovaná, která mají výrazně větší 

průřez. Můžeme tedy říci, že vlákna monofilamentní mají při stejné dávce větší výztužné 

účinky. [14] 

 

 

4.5.2 Skleněná vlákna 

 

Skleněná vlákna se používají zpravidla pro omezení rozvoje mikrotrhlin v prvních fázích 

tuhnutí a tvrdnutí betonu, čímž zlepšují mechanicko-fyzikální vlastnosti betonu. Používají 

se do betonů, potěrů a samonivelačních stěrek. Dávkování skleněných vláken je většinou 

od 0,6 – 1,2 kg/m
3
 betonové směsi. Jejich délka bývá zpravidla kolem 12 mm. [14]  

 

 

Obrázek 8: Skleněná vlákna délky 12 mm [16] 

 

 

Tabulka 8: Vybrané charakteristiky určitých typů vláken [13] 

Materiál          
vlákna 

Pevnost v 
tahu [MPa] 

Modul 
pružnosti 

[MPa] 

Protažení při 
přetržení tažnost 

[%] 

Průměr 
vlákna [µm] 

Hustota 
[kg/m3] 

PP - vlákna 200-700 3,5-18           5-40  10-300 910 

Skleněná vlákna 1500-3600 60-90          2-4  10-15 2700 

Ocelová vlákna 1500-3800 170-300          1-2  100-600 7850 
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4.5.3 Kovová vlákna  

 
Betony s ocelovými vlákny mají schopnost přenášet vyšší ohybové momenty než betony 

prosté a výrazně zlepšují mechanické vlastnosti betonů, zejména jejich pevnost v tahu, 

vznik smršťovacích trhlin a odolnost proti odprýskávání betonu. Nejčastější použití 

ocelových vláken je do betonových průmyslových podlah. Obvyklá optimální dávka 

kovových vláken pro tyto účely je 25 – 30 kg/m
3
 směsi. [14] 

Vyztužené žáruvzdorné materiály speciálními ocelovými vlákny mohou odolávat teplotám 

až 1650 °C, kdy po ochlazení ocelová vlákna zůstanou celistvá a vykazují dostatečnou 

pevnost držet beton pohromadě a nedochází k odprýskání betonu. V praxi se ukázalo, že 

monolitické žáruvzdorné betony za vysokých provozních teplot okolo 1600 °C vydržely 

mnohonásobně déle než betony nevyztužené ocelovými vlákny. Ocelová vlákna se dělí do 

základních skupin a to podle tvaru, průřezu a podle druhu materiálu, za kterého jsou 

vyrobeny:  

 rovná vlákna s hladkým povrchem 

 rovná vlákna s profilovaným povrchem 

 zvlněná vlákna  

 segmentová vlákna [14] [18] 

 

Vlákna se mohou dávkovat do suché směsi, čerstvého betonu nebo přímo do domíchávače. 

Největším problémem je rozmíchávání ocelových drátků v čerstvém betonu. Při dávkování 

drátků do míchačky nebo autodomíchávače mohou vzniknout náhodné shluky vláken (tzv. 

ježci). Proto se doporučuje používat tzv. rozdružovače. Rozdružovače při mísení 

spolehlivě zajistí rovnoměrné přidávání drátků ve formě deště osamělých vláken. [14] 

 

 

Obrázek 9: Ocelová vlákna SikaFibre [17] 
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5 EXPERIMENTALNÍ ČÁST 

 

Cílem experimentální části práce bylo provedení teplotního zatěžování betonu a sledování 

fyzikálně-mechanických vlastností vzorku po teplotním zatížení. Byly vybrány tyto 

cementy: portlandský cement CEM I 42,5 R (Mokrá), portlandský směsný cement CEM 

II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), dále portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R 

(Holcim) a vysokopecní cement síranovzdorný CEM III/B 32,5 N-SV od firmy Holcim. 

Kamenivo bylo zvoleno z lokalit v České republice přírodní kamenivo čedič z 

kamenolomu Bílčice. Byly namíchány 4 receptury a z nich vytvořen potřebný počet 

zkušebních těles o rozměrech 40 x 40 x 160 mm. Po odformování byly vzorky uloženy k 

vyzrání ve vlhkém prostředí. Po 28 dnech byly provedeny fyzikálně mechanické zkoušky – 

pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, změny objemových hmotností a sledování 

vzniku trhlin na povrchu vzorků. Posléze byly vzorky vloženy do pece a zatěžovány na 

teploty 200 °C, 400 °C, 660 °C a 800 °C. Tepelné zatěžování bylo prováděno v muflové 

peci, ve kterých byl narůst teploty nastaven na 11 °C/min, teplotní výdrž na 30 minut a 

posléze docházelo k pozvolnému ochlazování zkušebních těles na okolní teplotu. V další 

části experimentální práce byly vzorky po teplotním zatížení podrobeny zkoušce pomocí 

RTG difrakční analýzy, kde bylo sledováno chování vzorků při různých teplotních zatížení 

a jejich změny po stránce mineralogické. Tyto změny byly pozorovány na zkoušených 

cementech, ale také na kamenivu. 
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5.1 Použité suroviny a jejich vlastnosti 

5.1.1 Cementy 

 

Portlandský cement CEM I 42,5 R, Českomoravský cement a.s. – cementárna Mokrá 

Tabulka 9: Poměr složek pro CEM I 42,5 R podle ČSN EN 197-1 [33] 

Druh cementu  Hlavní složky [%]  Doplňující složky [%]  

Portlandský slínek 

CEM I 95-100 0-5 

 

Portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R, Českomoravský cement a.s – 

cementárna Mokrá 

Tabulka 10: Poměr složek pro CEM II/B-M (S-LL) podle ČSN EN 197-1 [33] 

Druh cementu  
Hlavní složky [%]  Doplňující 

složky [%]  Portlandský slínek Vysokopecní struska Vápenec 

CEM II/B-M  65-79 21-35 0-5 

 

Portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R, Holcim a.s. – cementárna 

Prachovice 

Tabulka 11: Poměr složek pro CEM II/B-S podle ČSN EN 197-1 [33] 

Druh cementu  
Hlavní složky [%]  Doplňující složky 

[%]  Portlandský slínek Vysokopecní struska 

CEM II/B-S  65-79 21-35 0-5 

 

Tabulka 12: Technické parametry cementu CEM II/B-S 32,5 R [23] 

  ČSN EN 197 Skutečnost 

Obsah SO3 max. 3,5 % 2,89 % 

Obsah Cl- max. 0,1 % 0,013 % 

Objemová stálost max. 10 mm  0,64 mm 

Počátek tuhnutí  min. 75 min 245 min 

Pevnost v tlaku - 2 dny min. 10 MPa 16,5 MPa 

Pevnost v tlaku - 28 dní min. 32,5 MPa 45,2 MPa 
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Vysokopecní cement síranovzdorný CEM III/B 32,5 N-SV, Holcim a.s. – cementárna 

Prachovice 

Tabulka 13: Poměr složek pro CEM II/B 32,5 N-SV  podle ČSN EN 197-1 [33] 

Druh cementu  
Hlavní složky [%]  Doplňující 

složky [%]  Portlandský slínek Vysokopecní struska 

CEM III/B 20-34 66-80 0-5 

 

Tabulka 14: Technické parametry cementu CEM III/B 32,5 N-SV [24] 

 
ČSN EN 197 Skutečnost 

Obsah SO3 max. 4,0 % 2,95 % 

Obsah Cl- max. 0,1 % 0,011 % 

Objemová stálost max. 10 mm  0,5 mm 

Počátek tuhnutí  min. 75 min 270 min 

Pevnost v tlaku - 2 dny min. 16 MPa 24,0 MPa 

Pevnost v tlaku - 28 dní min. 32,5 MPa 47,5 MPa 

 

 

5.1.2 Kamenivo  

5.1.3 Čedič Bílčice 

 

Tabulka 15: Vlastnosti čedičového kameniva Bílčice [29] 

 

Vlastnost kameniva 

Hodnota pro 

frakci Jednotka 

0-4 mm 4-8 mm 

Obsah jemných částic 7,5 0,6 % hm. 

Obsah celkové síry 0,048 0,048 % hm. 

Nasákavost 0,9 0,9 % hm. 

Objemová hmotnost kamene 2945 2978 kg/m
3
 

Tvar zrn – tvarový index > 3  - 6,4 % hm. 

Sypná hmotnost setřeseného kameniva 1985 1690 kg/m
3
 

Sypná hmotnost volně sypaného kameniva 1626 1520 kg/m
3
 

Mezerovitost volně sypaného kameniva 44,8 48,9 % hm. 

Mezerovitost setřeseného kameniva 32,6 43,2 % hm. 
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5.1.4 Liapor 

 

Tabulka 16: Zrnitost kameniva Liapor [21] 

 

Tabulka 17: Vlastnosti kameniva Liapor [21] 
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5.1.5 Plastifikátor 

 
Do receptur betonů v experimentální části byl použit superplastifikátor Mapefluid N200. 

Mapefluid N200 je tekutá přísada hnědé barvy na bázi polymeru ve vodním roztoku, který 

v betonové směsi disperguje zrna cementu. MAPEFLUID N200 se přidává ke směsi jako 

poslední složka, aby se nesnížil ztekucovací účinek. Jeho doporučené dávkovaní – 0,5 až 

1,5 litru na 100 kg cementu. [25]    

 

 

5.1.6 Receptury betonů 

 

Tabulka 18: Složení zkušebních receptur v kg/1m
3
 

Složka receptury 

[ kg/m
3
] 

Označení receptury 

R1 R2 R3 R4 

CEM I 42,5 R - Mokrá 350 ⁄ ⁄ ⁄ 

CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R- Mokrá ⁄ 350 ⁄ ⁄ 

CEM II/B-S 32,5 R – Holcim ⁄ ⁄ 350 ⁄ 

CEM III/B 32,5 N (SV) – Holcim ⁄ ⁄ ⁄ 350 

Kamenivo 0-4 mm čedič Bílčice 1070 1070 1070 1070 

Kamenivo 4-8 mm čedič Bílčice 1050 1050 1050 1050 

Voda 175 175 175 175 

Superplastifikátor Mapefluid N200 6,3 6,3 6,3 6,3 

 

5.1.7 Postup při výrobě zkušebních těles: 

 

Zkušební tělesa o rozměrech 40 x 40 x 160 mm byly namíchány dle uvedených receptur. 

Všechny suroviny byly váženy hmotnostně na vahách, kromě kameniva Liapor, které se 

odměřovalo a dávkovalo objemově. U receptur, které obsahovaly kamenivo čedič se 

nejdříve promíchala kameniva obou frakcí, poté se dávkoval cement a přidával 

plastifikátor namíchaný s vodou. Kamenivo Liapor  bylo uloženo ve vodě, kde došlo k 

nasáknutí kameniva, aby při míchaní kameniva Liapor nenasáklo velké množství záměsové 

vody. Liapor byl dávkován objemově v odměrných válcích a ostatní složky receptury byly 

váženy hmotnostně na vahách. Nejdříve se promíchala kameniva všech frakcí, a poté se 

postupně přidával cement a záměsová voda s plastifikátorem. 
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5.2 Výsledky experimentální práce 

 

5.2.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu s kamenivem čedič Bílčice 

 

Tabulka 19: Objemové hmotnosti receptur s kamenivem čedič před a po teplotním zatížení  

Označení 
receptury 

Označení 
vzorku  

Teplotní zatížení 
[°C] 

Průměrná 
objemová 

hmotnost před 
teplotním 

zatížením [kg/m3] 

Průměrná 
objemová 

hmotnost po 
teplotním zatížení 

[kg/m3] 

R1 

A 
200 2537 2452 

B 

A 
400 2545 2447 

B 

A 
660 2525 2424 

B 

A 
800 2555 2437 

B 

R2 

A 
200 2550 2465 

B 

A 
400 2522 2423 

B 

A 
660 2540 2435 

B 

A 
800 2535 2418 

B 

R3 

A 
200 2545 2478 

B 

A 
400 2540 2440 

B 

A 
660 2535 2434 

B 

A 
800 2538 2446 

B 

R4 

A 
200 2550 2484 

B 

A 
400 2552 2447 

B 

A 
660 2550 2439 

B 

A 
800 2548 2443 

B 
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Změna objemové hmotnosti receptur s kamenivem čedič Bílčice 

 

 

 

Graf 12: Poklesy objemových hmotností po teplotním zatížení receptur s kamenivem čedič 

Bílčice  

1. receptura – s CEM I 42,5 R – Mokrá 

2. receptura – s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R – Mokrá 

3. receptura – s CEM II/B-S 32,5 R – Holcim 

4. receptura – s CEM III/B 32,5 N-SV – Holcim 
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5.2.2 Objemová hmotnost receptur s kamenivem Liapor 

 
Tabulka 20: Objemové hmotnosti receptur s kamenivem Liapor před a po tepelném zatížení 

[29]     

Označení 
receptury 

Označení 
vzorku  

Teplotní zatížení 
[°C] 

Průměrná 
objemová 

hmotnost před 
teplotním 

zatížením [kg/m3] 

Průměrná 
objemová 

hmotnost po 
teplotním zatížení 

[kg/m3] 

R5 

A 
200 1696 1583 

B 

A 
400 1686 1544 

B 

A 
660 1652 1468 

B 

A 
800 1720 1500 

B 

R6 

A 
200 1687 1540 

B 

A 
400 1614 1459 

B 

A 
660 1639 1433 

B 

A 
800 1650 1441 

B 

R7 

A 
200 1642 1520 

B 

A 
400 1635 1451 

B 

A 
660 1687 1471 

B 

A 
800 1671 1499 

B 

R8 

A 
200 1697 1556 

B 

A 
400 1675 1432 

B 

A 
660 1675 1472 

B 

A 
800 1634 1462 

B 
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Změna objemové hmotnosti receptur s kamenivem Liapor 

 

 

 

Graf 13: Poklesy objemových hmotností po teplotním zatížení receptur s kamenivem 

Liapor  

5. receptura – s CEM I 42,5 R – Mokrá 

6. receptura – s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R – Mokrá 

7. receptura – s CEM II/B-S 32,5 R – Holcim 

8. receptura – s CEM III/B 32,5 N-SV – Holcim 

 

 
Objemová hmotnost ztvrdlého betonu byla provedena dle ČSN EN 123 50. Bylo 

provedeno měření před teplotním zatěžováním a po teplotním zatížení na 200 °C, 400 °C, 

660 °C a 800 °C u hrubozrnných betonů. Pro dosažení přesnějších výsledků nebyly 

objemové hmotnosti zaokrouhlovány dle normy na desítky, ale na jednotky. 
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5.2.3 Pevnost v tlaku receptur s kamenivem čedič Bílčice 

 

Tabulka 21: Pevnost v tlaku receptur s kamenivem čedič Bílčice  

Označení 
receptury 

Označení 
vzorku  

Teplotní zatížení [°C] 
Průměrná pevnost v 

tlaku [MPa] 

R1 

A 
Referenční - 28 denní 39,2 

B 

A 
200 39,1 

B 

A 
400 30,8 

B 

A 
660 27,6 

B 

A 
800 17,4 

B 

R2 

A 
Referenční - 28 denní 36,8 

B 

A 
200 40,5 

B 

A 
400 35,2 

B 

A 
660 29,1 

B 

A 
800 19,3 

B 

R3 

A 
Referenční - 28 denní 35,8 

B 

A 
200 37,9 

B 

A 
400 34,8 

B 

A 
660 27,3 

B 

A 
800 17,6 

B 

R4 

A 
Referenční - 28 denní 37,8 

B 

A 
200 43,9 

B 

A 
400 37,5 

B 

A 
660 24,1 

B 

A 
800 15,1 

B 
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Pevnost v tlaku receptur s kamenivem čedič Bílčice 

 

 

 

Graf 14: Pevnosti v tlaku receptur s kamenivem čedič Bílčice   

 

1. receptura – s CEM I 42,5 R – Mokrá 

2. receptura – s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R – Mokrá 

3. receptura – s CEM II/B-S 32,5 R – Holcim 

4. receptura – s CEM III/B 32,5 N-SV – Holcim 
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5.2.4 Pevnost v tlaku receptur s kamenivem Liapor 

 
Tabulka 22: Pevnost v tlaku receptur s kamenivem Liapor [29]     

Označení receptury 
Označení 

vzorku  
Teplotní zatížení [°C] 

Průměrná 
pevnost v tlaku 

[MPa] 

R5 

A 
Referenční - 28 denní 33,0 

B 

A 
200 28,0 

B 

A 
400 21,7 

B 

A 
660 16,0 

B 

A 
800 12,0 

B 

R6 

A 
Referenční - 28 denní 25,7 

B 

A 
200 23,4 

B 

A 
400 20,4 

B 

A 
660 18,0 

B 

A 
800 12,1 

B 

R7 

A 
Referenční - 28 denní 26,8 

B 

A 
200 24,8 

B 

A 
400 20,0 

B 

A 
660 18,2 

B 

A 
800 12,1 

B 

R8 

A 
Referenční - 28 denní 28,8 

B 

A 
200 24,1 

B 

A 
400 21,1 

B 

A 
660 16,4 

B 

A 
800 10,1 

B 
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Pevnost v tlaku receptur s kamenivem Liapor 

 

 

Graf 15: Pevnost v tlaku receptur s kamenivem Liapor  

 

5. receptura – s CEM I 42,5 R – Mokrá 

6. receptura – s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R – Mokrá 

7. receptura – s CEM II/B-S 32,5 R – Holcim 

8. receptura – s CEM III/B 32,5 N-SV – Holcim 

 

Zkouška pevnosti v tlaku se prováděla podle normy ČSN EN 196-1 – Metody zkoušení 

cementu – Část 1: Stanovení pevnosti. 

Pevnost v tlaku byla stanovena na referenčních vzorcích po 28 dnech a na vzorcích po 

teplotním zatížení na 200 °C, 400 °C, 660 °C a 800 °C. 
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5.2.5 Pevnost v tahu za ohybu receptur s kamenivem Čedič 

Tabulka 23: Pevnost v tahu za ohybu receptur s kamenivem čedič Bílčice 

Označení 
receptury 

Označení vzorku  Teplotní zatížení [°C] 
Průměrná pevnost v 
tahu za ohybu [MPa] 

R1 

A 
Referenční - 28 denní 6,2 

B 

A 
200 6,3 

B 

A 
400 4,1 

B 

A 
660 2,7 

B 

A 
800 1,6 

B 

R2 

A 
Referenční - 28 denní 5,9 

B 

A 
200 6,8 

B 

A 
400 5,3 

B 

A 
660 3,5 

B 

A 
800 2,8 

B 

R3 

A 
Referenční - 28 denní 6,5 

B 

A 
200 6,3 

B 

A 
400 5,9 

B 

A 
660 3,8 

B 

A 
800 2,7 

B 

R4 

A 
Referenční - 28 denní 5,3 

B 

A 
200 5,6 

B 

A 
400 3,5 

B 

A 
660 2,0 

B 

A 
800 1,4 

B 
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Pevnost v tahu za ohybu receptur s kamenivem čedič Bílčice 

 

 

 

Graf 16: Pevnost v tahu za ohybu kameniva čedič Bílčice  

 

1. receptura – s CEM I 42,5 R – Mokrá 

2. receptura – s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R – Mokrá 

3. receptura – s CEM II/B-S 32,5 R – Holcim 

4. receptura – s CEM III/B 32,5 N-SV – Holcim 
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5.2.6 Pevnost v tahu za ohybu receptur s kamenivem Liapor 

Tabulka 24: Pevnost v tahu za ohybu receptur s kamenivem Liapor [29]     

Označení 
receptury 

Označení vzorku  Teplotní zatížení [°C] 
Průměrná pevnost v 
tahu za ohybu [MPa] 

R5 

A 
Referenční - 28 denní 5,7 

B 

A 
200 7,4 

B 

A 
400 4,8 

B 

A 
660 1,6 

B 

A 
800 0,7 

B 

R6 

A 
Referenční - 28 denní 5,7 

B 

A 
200 5,7 

B 

A 
400 4,2 

B 

A 
660 3,4 

B 

A 
800 1,9 

B 

R7 

A 
Referenční - 28 denní 5,2 

B 

A 
200 6,5 

B 

A 
400 3,5 

B 

A 
660 3,1 

B 

A 
800 2,4 

B 

R8 

A 
Referenční - 28 denní 6,0 

B 

A 
200 6,4 

B 

A 
400 4,2 

B 

A 
660 3,4 

B 

A 
800 0,3 

B 
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Pevnost v tahu za ohybu u receptur s kamenivem Liapor 

 

 

 

Graf 17: Pevnost v tahu za ohybu receptur s kamenivem Liapor  

 

5. receptura – s CEM I 42,5 R – Mokrá 

6. receptura – s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R – Mokrá 

7. receptura – s CEM II/B-S 32,5 R – Holcim 

8. receptura – s CEM III/B 32,5 N-SV – Holcim 
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5.2.7 Vyhodnocení porušení povrchu vzorku 

  

     

 

Obrázek 10: Porušení povrchu vzorku receptury 1 

 

     

 

 

Obrázek 11: Porušení povrchu vzorku receptury 2 

 

                                             

                  

 

 

1. 

     20 °C                     200 °C                      400 °C                    660 °C                      800 °C 

 

 

 

 

2. 

       20 °C                        200 °C                     400 °C                     660 °C                 800 °C  
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Obrázek 12: Porušení povrchu vzorku receptury 3 

 

             

 

Obrázek 13: Porušení povrchu vzorku receptury 4 
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   20 °C                   200 °C                     400 °C                       660 °C                       800 °C  

   

     

 

 

4. 

      20 °C                    200 °C                  400 °C                        660 °C                     800 °C 
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5.3 Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností  

5.3.1 Objemová hmotnost 

 

U receptur s kamenivem čedič byla nejvyšší dosažená průměrná objemová hmotnost před 

teplotním zatížením u 4. receptury s CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim), a to 2550 kg/m
3
. 

Nejnižší objemová hmotnost před teplotním zatížením byla u 2. receptury CEM II/B-M (S-

LL) 32,5, která byla 2537 kg/m
3
. U 2. receptury byl také zaznamenán nejvyšší pokles 

objemové hmotnosti po teplotním zatížení na teplotu 800 °C o 4,7 %. Se vzrůstající 

teplotou objemová hmotnost klesala u všech receptur.  

U receptur s kamenivem Liapor byla nejvyšší objemová hmotnost u 5. receptury s CEM I 

42,5 R (Mokrá), a to 1689 kg/m
3
. Naopak nejnižší objemová hmotnost před teplotním 

zatížením byla 6. receptury s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), která byla 1648 kg/m
3
. 

Nejvyšší pokles objemové hmotnosti nastal u 8. receptury s CEM III/B 32,5 N-SV 

(Holcim), kde byla hodnota objemové hmotnosti před teplotním zatížením 1670 kg/m
3
 a po 

teplotním zatížení na 400 ºC klesla o 14,5 %. Větší změny objemových hmotností před a 

po teplotním zatížení byly pozorovány u receptur s kamenivem Liapor, které se 

pohybovaly do 15 %. To je dáno tím, že při míchání receptur s kamenivem Liapor bylo 

kamenivo nasáknuté vodou a vážilo se objemově. Tudíž obsahovalo více vody, a proto 

byly i větší úbytky objemových hmotností po teplotním zatěžování. U kameniva čedič 

Bílčice se objemové změny pohybovaly do 5 %. 

5.3.2 Pevnost v tlaku  

 

U receptur s kamenivem čedič byla nejvyšší 28 denní pevnost v tlaku dosažena u 1. 

receptury s CEM I 42,5 R (Mokrá), a to 39,2 MPa. U všech receptur s kamenivem čedič a 

různými druhy cementů docházelo po teplotním zatížení na 200 ºC ke zvýšení pevnosti v 

tlaku. To je způsobeno odpařováním volné a z části fyzikálně vázané vody, což přispívá k 

částečnému zvýšení pevností. Nejvyšší pokles pevností byl zaznamenán u 4. receptury s 

CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim), a to na 15,1 MPa, konkrétně o 60,1 %. Nejmenší pokles 

pevností byl sledován u 2. receptury s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), kde hodnota 

pevností klesla o 47,6 %. U receptur s kamenivem Liapor bylo nejvyšší 28 denní pevnosti 

v tlaku dosaženo u 5. receptury s CEM I 42,5 R (Mokrá), a to 33,0 MPa. Nejvyšší změny 

pevností byly sledovány u 8. receptury s CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim), kde z 28 denní 

pevnosti 28,8 MPa klesla hodnota po teplotním zatížení na 800 °C na hodnotu pevnosti 
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10,1 MPa, tedy pokles o 64,9 %. Nejmenší pokles pevnosti byl u 6. receptury s CEM II/B-

M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), a to po teplotním zatížení na 800 ºC o 52,9 %. 

 

5.3.3 Pevnost v tahu za ohybu  

 

U receptur s kamenivem čedič Bílčice byla nejvyšší 28 denní pevnost v tahu za ohybu 

stanovena u 3. receptury s CEM II/B-S 32,5 R (Holcim), a to 6,5 MPa. Nejvyšší poklesy 

pevností v tahu za ohybu byly u 1. receptury s CEM I 42,5 R (Mokrá) a to pokles o 74,2 % 

po teplotním zatížení na 800 °C. Naopak nejmenší pokles pevnosti byl u 2. receptury 

s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), a to z 28 denní pevnosti 5,9 MPa na hodnotu 2,8 

MPa po teplotním zatížení na 800 ºC, tedy pokles o 52,6 %. 

U receptur s kamenivem Liapor byla nejvyšší 28 denní pevnost v tahu za ohybu u 8. 

receptury s CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim), a to 6,0 MPa. Nejvyšší poklesy pevností v 

tahu za ohybu byly u 8. receptury s CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim), a to pokles pevnosti o 

95 % po teplotním zatížení na 800 °C. Nejmenší poklesy byly u 7. receptury s CEM II/B-S 

32,5 R (Holcim), po teplotním zatížení na 800 ºC klesla pevnost o 53,9 %. Zde opět po 

teplotním zatížení na 200 ºC došlo ke zvýšení pevnosti v tahu za ohybu. To je způsobeno 

odpařováním volné a z části fyzikálně vázané vody. 

5.3.4 Porušení povrchu vzorku  

 

Viditelný výskyt trhlinek na povrchu zkušebních těles se projevil po teplotním zatížení až 

na teploty 660 °C a 800 °C. Do teplot 400 °C nebyly na povrchu vzorku viditelné žádné 

trhlinky.  Nejméně trhlinek po teplotním zatížení na 660 °C bylo u 2. receptury s CEM 

II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), ale také i u 3. receptury s CEM II/B-S 32,5 R (Holcim). 

Nejvíce trhlinek pak bylo viditelných u 1. receptury s CEM I 42,5 R (Mokrá). Po teplotním 

zatížení na 800 °C bylo nejméně trhlinek u 2. receptury s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R 

(Mokrá). Naopak nejvíce u 3. receptury s CEM II/B-S 32,5 R (Holcim). 
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5.4 RTG difrakční analýza  

Rentgenová difrakce na práškových vzorcích se používá v celé řadě analytických metod, 

například pro fázovou analýzu, strukturní analýzu, studium tenkých vrstev, analýzu textur 

a výzkum nanomateriálů. Rentgenová difrakční analýza je základní metodou k určování 

struktury pevných látek, každá krystalická látka má jedinečný difraktogram, podle kterého 

jsme schopni ji identifikovat. Tato metoda je založená na interakci rentgenového záření s 

elektrony atomů spočívající v pružném (bezfotonovém) rozptylu. Díky pravidelnému 

periodickému uspořádání atomů v krystalické fázi dochází po rozptylu a následné 

interferenci rentgenového záření ke vzniku difrakčních maxim, jejichž poloha, intenzita a 

tvar závisí na druhu atomů a dokonalosti jejich uspořádání v 3D prostoru. Studium tohoto 

difrakčního obrazce pak umožňuje zpětně studovat krystalické složení vzorku a jeho 

mikrostrukturu. Tato metoda je experimentálně poměrně jednoduchá a především 

informačně bohatá. Hodí se tedy lépe ke kvantitativním charakteristikám. Příprava vzorku 

většinou nečiní problémy a především nezanáší do vzorku mikrostrukturní změny.  

V současnosti se pod pojmem prášková difrakce rozumí také difrakce na kompaktních 

polykrystalických materiálech. Zvláštní skupinu tvoří tenké polykrystalické vrstvy. U 

tenkých vrstev je hlavním rozdílem oproti klasické práškové difrakci specifičnost jednoho 

směru ve vzorku, tj. směru růstu vrstvy, což se může projevit v mikrostrukturní 

nehomogenitě a vyžaduje tudíž i poněkud odlišné metodické postupy. [26]    

 

Interakce RTG záření s hmotou vyvolává řadu procesů, pro difrakci je podstatný tzv. 

pružný rozptyl. To znamená, že energie a vlnová délka rozptýlených fotonů jsou stejná 

jako dopadajících. Dopadající fotony rozkmitají elektrony ve vnějších slupkách atomů a ty 

se stávají zdrojem elektromagnetického záření, které mají stejnou vlnovou délku jako 

dopadající záření. Rentgenové záření je zářením elektromagnetickým o vlnové délce 10
-2

 

až 10 nm. Známá Braggova rovnice vyjadřuje obecné pravidlo pro interferenci dvou 

paprsků, totiž že jejich dráhový rozdíl musí být celočíselným násobkem vlnové délky: [27]    

2dsinθ = nλ 

Kde d je mezirovinná vzdálenost sousedních atomových rovin, λ je vlnová délka 

dopadajícího a difraktovaného záření vycházejícího z rentgenky, θ je difrakční úhel (tj. 

úhel mezi difraktovaným svazkem a atomovou rovinou) a n je řád reflexe. [27]    
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Obrázek 14: Ilustrace Braggovy difrakční podmínky [27]    

 

 

 

5.4.1 Příprava vzorků na RTG analýzu  

 

Požadovaný vzorek pro RTG analýzu musí být namletý na jemný prášek, který prošel přes 

síto velikosti ok 0,063 mm. Vzorky pro RTG analýzu byly připraveny z uvedených 

receptur, ze kterých byly vytvořeny zkušební tělesa o rozměrech 40x40x160 mm. Tyto 

vzorky byly před uváděnou zkouškou teplotně zatíženy na teploty 200°C, 400°C, 660°C a 

800°C. Zkušební vzorek se rozdrtil na menší části, které jsem vložil do mlecí misky, a poté 

vložil do vibračního mlýna (obr. 15). V mlýně se po dobu cca 45 s nechal vzorek pomlet 

na jemný prášek. Tento jemný prášek jsem později přesil přes síto velikosti ok 0,063 mm a 

vložil do sáčku, který vzorek ochránil před atmosférickou vlhkostí. 

Připravený práškový vzorek se poté postupně plní do tzv. nosiče. Pro dokonalé zhutnění se 

vzorek za pomocí dusítka dostatečně zhutní, aby byl dokonale pevný. Nakonec se vzorek 

pomocí žiletky seřízne, aby povrch dosáhl dokonalé roviny. Tento vzorek se s nosičem 

vloží do držáku, který se vkládá do RTG zařízení (obr. 16 a 17). Příprava vzorku je velmi 

důležitým krokem pro správné vyhodnocení RTG analýzy.   

 



70 
 

   

Obrázek 15: Vibrační mlýn                                   Obrázek 16: Připravené vzorky na RTG analýzu                                                                                                                                                                                     

 

5.4.2 Měřicí přístroj 

 

RTG analýzu jsem prováděl na přístroji s názvem Empyrean od firmy Panalytical 

Rentgenová prášková difrakce (X-ray powder diffraction – XRD) je experimentální 

metoda určená ke stanovování struktury fází v práškovém vzorku. Rentgenová difrakce na 

práškových vzorcích se používá v celé řadě analytických metod, například pro fázovou 

analýzu, strukturní analýzu, studium tenkých vrstev, analýzu textur a výzkum 

nanomateriálů. Difrakční záznam vzniká jako superpozice nezávislých difrakcí na 

jednotlivých mikrokrystalech prášku. Zmíněné metody se liší geometrií experimentu a 

požadavky na přesnost a lze je zpravidla provozovat na jediném práškovém difraktometru, 

pokud jsou k dispozici vhodné nástavce. [30]    

 

Vlastnosti přístroje Empyrean: 

 keramické X-ray trubice  

 4kW generátor  

 paprsek CuKα s vlnovou délkou 1,541845 Å 

 60kV provoz zaručuje výkon pro Mo a Ag zdroje [28]     
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Obrázek 17: Přístroj Empyrean od firmy Panalytical [28]     

Na obrázku 18 je vidět srdce celého přístroje. Kde z rentgenové lampy vychází rentgenové 

paprsky CuKα, které dopadají na povrch rotujícího vzorku. Vyvolané záření z rentgenky se 

odráží od povrchu vzorku a zachytí ho detektor PIXcel
3D

. Detektor je připojen k počítači, 

který zaznamenává všechny hodnoty a následně je pomocí programu vyhodnotí. 

 

Obrázek 18: Plochý vzorek v uspořádání na odraz s rentgenovým zářením CuKα.  

1- Rentgenová lampa se zářením CuKα; 2- Detektor PIXcel; 3- Držák s rotujícím plochým 

vzorkem 
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5.5 Vyhodnocení RTG analýzy 

 

5.5.1 Vliv vysokých teplot na kamenivo čedič 

 

Vliv vysokých teplot působící na kamenivo čedič bylo pozorováno pomocí RTG difrakční 

analýzy na vzorcích, které byly vystavené teplotám 20 °C, 200 °C, 400 °C, 660 °C a 800 

°C. Pozorování probíhalo na namíchaných betonových směsí z portlandského cementu 

CEM I 42,5 R (Mokrá) a kamenivem čedič z lokality Bílčice. 

Na RTG difraktogramu je patrné, že kamenivo čedič zůstává stabilní až do teplot 800 °C, 

kde nedochází k úbytku na intenzitě jeho základních minerálů, které jsou augit, titanový 

augit, nefelín, andezit a olivín. To je dáno především tím, že čedič neboli (bazalt) je jeden z 

nejběžnějších výlevných vyvřelých hornin, kde se jeho teplota tavení pohybuje v rozmezí 

1250 °C až 1350 °C a tudíž jeho stabilita vůči vysokým teplotám je velmi dobrá.  
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Graf 18: RTG diagram kameniva čedič Bílčice 
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5.5.2 Vliv vysokých teplot na kamenivo Liapor 

 

Vliv vysokých teplot působící na kamenivo Liapor bylo pozorováno obdobně pomocí RTG 

difrakční analýzy jak u kameniva čedič Bílčice. Vzorky byly opět vystavené teplotám 20 

°C, 200 °C, 400 °C, 660 °C a 800 °C. Pozorování probíhalo na namíchaných betonových 

směsích z portlandského cementu CEM I 42,5 R (Mokrá) a kamenivem Liapor. Keramické 

kamenivo Liapor je známé svojí odolností a objemovou stabilitou v žáru do teploty 

1050°C, a proto jeho použití pro betony vystavené vyšší tepelné zátěži je vhodné. Jako 

keramický materiál je dle ČSN 730823 zatříděn do stupně hořlavosti A – tedy materiál 

nehořlavý. 

V RTG difraktometru je vidět jeho stabilní chování a ani zde nedochází k jeho úbytku nebo 

tepelnému rozkladu. V difraktometru byly identifikovány minerály cristobalit, mullit a 

křemen.  
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Graf 19: RTG diagram kameniva Liapor 
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5.5.3 Vliv vysokých teplot na cement 

 

Dále jsem v experimentální práci zkoumal chování jednotlivých druhů cementů zatížených 

na teploty 20 °C, 200 °C, 400 °C, 660 °C a 800 °C. Byly zkoumány tyto cementy: 

portlandský cement CEM I 42,5 R (Mokrá), portlandský směsný cement CEM II/B-M (S-

LL) 32,5 R (Mokrá), portlandský struskový cement CEM II/B-S 32,5 R (Holcim) a 

vysokopecní cement síranovzdorný CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim).  

Změny ve struktuře betonu byly zkoumány pomocí RTG analýzy. 

 

Na difraktogramu je u vzorků při teplotě 20 °C nejvýraznější pík odpovídající hydroxidu 

vápenatému neboli portlanditu. Difraktogram betonu vystaveného teplotě 20 °C je velice 

podobný difraktogramu betonu vystaveného teplotě 200 °C. Rozdílem je jen nepatrné 

snížení obsahu hydroxidu vápenatého, ale žádné jiné negativní změny uvnitř struktury 

daného vzorku nebyly zpozorovány. Změny ve fázovém složení se začínají projevovat při 

teplotách vzorku zahřátého na 400 °C, kde dochází k rozkladu hydroxidu vápenatého a 

jeho úbytek na difraktogramu je viditelný. Významné změny ve fázovém složení betonu 

nastávají při teplotách do 660 °C. Píky, které odpovídaly hydroxidu vápenatému z grafu 

úplně vymizí. Zatížení teplotami nad 660 °C vedlo k rozkládání C-S-H struktury a k 

úplnému rozkladu hydroxidu vápenatého. Vzorky betonu, které byly vystaveny teplotám až 

do 800 °C ukázaly kompletní rozklad hydrosilikátu vápenatého (CSH) a obsah hydroxidu 

vápenatého ve vzorku už není vůbec přítomen.  

Minerál portlandit - Ca(OH)2 vzniká při reakci vody s alitem (C2S) popřípadě s belitem 

(C2S). Při této hydrataci se z alitu uvolňují větší množství Ca(OH)2 než při hydrataci belitu, 

který uvolňuje menší množství Ca(OH)2. To má za následek, že v průběhu teplotního 

zatížení od 300 °C dochází k dehydrataci Ca(OH)2 a tím k uvolnění většího množství 

volného vápna (CaO), které může později po ochlazení znovu hydratovat a tím dochází ke 

zvětšení objemu, vytvoření thlin a rozpadu. Směsné cementy by měli být tedy vhodnější, 

jelikož obsahují více přímesí a minimalizují obsah nežádoucího CaO. 

Hydratace alitu:  

2C3S + 6H2O → C3S2H3 + 3Ca(OH)2 

Hydratace belitu:  

2C2S + 4H2O → C3S2H3 + Ca(OH)2 

Dehydratace portlanditu: 

Ca(OH)2 → CaO + H2O  
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Graf 20: Chování cementu CEM I 42,5 R - Mokrá 
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Graf 21: Chování cementu CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R - Mokrá  
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Graf 22: Chování cementu CEM II/B-S 32,5 R - Holcim 
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Graf 23: Chování cementu CEM III/B 32,5 N-SV - Holcim 
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Graf 24: Kombinovaný RTG diagram vzorků pro 20 °C  
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Graf 25: Kombinovaný RTG diagram vzorků pro 200 °C  
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Graf 26: Kombinovaný RTG diagram vzorků pro 400 °C  
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Graf 27: Kombinovaný RTG diagram vzorků pro 660 °C  



85 
 

 
Graf 28: Kombinovaný RTG diagram vzorků pro 800 °C  
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6 ZÁVĚR 

 

V bakalářské práci jsem se zabýval chováním cementových betonů při působení vysokých 

teplot. Zaměřil jsem se na sledování fyzikálně-mechanických vlastností betonu. V 

teoretické části je proved rozbor chování jednotlivých složek betonu při působení 

vysokých teplot. V experimentální části jsem se zabýval chováním cementových betonů při 

působení vysokých teplot, zejména sledováním vlivu kameniva a typu cementu. Byly 

pozorovány změny objemových hmotností, pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu a 

výskyt trhlin na povrchu jednotlivých vzorků. Vliv chování kameniva a typu cementu za 

působení vysokých teplot jsem ověřil pomocí RTG difrakční analýzy.  

Při působení vysokých teplot se osvědčilo kamenivo čedič i kamenivo Liapor. Za 

pomocí RTG analýzy se určily jejich základní minerály, které byly stabilní až do zkoušené 

teploty 800 °C, kde nedocházelo k jejím úbytkům, a proto jsou tato kameniva vhodná. 

Větší objemové změny před a po teplotním zatížení byly u receptur s kamenivem Liapor. 

Může to být způsobené tím, že kamenivo Liapor má více pórovitou strukturu a tím nasákne 

při míchání větší množství záměsové vody. Menší poklesy objemových hmotností tedy 

nastaly u receptur s kamenivem čedič Bílčice. U receptur s kamenivem Liapor byly 

zaznamenány větší poklesy pevností jak u receptur s kamenivem čedič Bílčice. 

V difraktogramech byla pozornost především zaměřena na minerál portlandit - Ca(OH)2, 

který vzniká při reakci vody s alitem (C2S) popřípadě s belitem (C2S). Při zkoumání vlivu 

vysokých teplot na chování betonu bylo zjištěno, že teploty do 200 °C nemají negativní 

vliv na strukturu betonu. Při teplotě 400 °C byl pozorován začínající se rozklad portlanditu. 

Vzorky zahřáté na teplotu 660 °C ukázaly velmi vysoký úbytek minerálu portlandit. Beton 

vystavený teplotě 800 °C ukázal kompletní rozklad hydroxisilikátu vápenatého (CSH) a 

obsah portlanditu ve vzorku už není přítomen. 

Změny v mineralogickém složení zjištěné pomocí RTG analýzy korespondují se změnami 

fyzikálně-mechanických vlastností. U receptur s kamenivem čedič došlo k poklesu 

pevnosti v tlaku v rozmezí teplot od 20 °C do 800 °C nejvíce u receptury s CEM III/B 32,5 

N-SV (Holcim), konkrétně o 60,1 %. Nejmenší pokles pevnosti v tlaku měla receptura s 

CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), kde hodnota pevností klesla o 47,6 %. Nejvyšší 

poklesy pevnosti v tahu za ohybu byly receptury s CEM I 42,5 R (Mokrá) a to pokles o 

74,2 % a opět nejmenší pokles pevnosti byl u receptury s CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R 

(Mokrá), a to o 52,6 %. 
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U receptur s kamenivem Liapor byl největší pokles pevnosti zaznamenán u receptur s 

CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim) a to o 64,9 %. Nejmenší pokles pevnosti byl u receptury s 

CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá), který byl 52,9 %. Nejvyšší poklesy pevností v tahu 

za ohybu byly u receptury s CEM III/B 32,5 N-SV (Holcim), a to pokles pevnosti o 95 % a 

nejmenší poklesy byly u receptury s CEM II/B-S 32,5 R (Holcim), kde pevnost klesla o 

53,9 %.  

Na základě výsledků experimentální části práce se jeví jako vhodnější pro užití do 

vysokých teplot směsných cementů a to zejména CEM II/B-M (S-LL) 32,5 R (Mokrá) a 

CEM II/B-S 32,5 R (Holcim). 
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