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Abstrakt  

Diplomová práce je zaměřena na aktuální problematiku odolnosti 

betonů vůči působení vysokých teplot. V teoretické části byly 

zpracovány změny, probíhající v jednotlivých sloţkách betonů a změny, 

ovlivňující fyzikálně – mechanické vlastnosti betonu a barevné změny 

projevující se působením vysoké. 

V experimentální části diplomové bylo realizováno zatíţení betonových 

zkušebních vzorků na teplotu 400 °C, 600°C a 800 °C. Po teplotním 

zatíţení bylo na zkušebních vzorcích, zkoušeny změny fyzikálně – 

mechanických vlastností zejména pevnost betonu v tlaku, nasákavost 

ale i vizuální posouzení povrchu betonu. 

Klíčová slova  

Poţární odolnost, beton, poţár, oheň, celulózová vlákna, tepelná 

deformace, barevná změna 

Abstract  

The thesis is focused on the current issues of concrete resistance to 

high temperatures. The theoretical part has been processed the 

changes taking place in the individual components of concrete and 

changes affecting the physical - mechanical properties of concrete and 

color-changing effects manifesting high. 

In the experimental part of the load was, carried concrete test samples 

to a temperature of 400 ° C, 600 ° C and 800 ° C. After the thermal 

load, has been on test samples tested changes in physico - mechanical 

properties, especially concrete compressive strength, water absorption 

but also a visual assessment of the concrete surface. 

Keywords  

Fire resistance, concrete, fire, fire, cellulose fibers, thermal distortion, 

color change 
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1. Úvod 

Poţární bezpečnost staveb z důvodů působení vysokých teplot na 

beton, se v poslední době dostává do popředí zájmu naší společnosti, 

zejména z důvodů stále se zvyšujících teroristických útoků, selhávaní 

lidských faktorů a řadu autonehod způsobující poţáry v dopravních 

tunelech. Poţáry ohroţují nejen lidské zdraví, ţivoty zvířat, osobní a 

veřejný majetek, ale způsobují i ekologické škody, které dosahují někdy 

nevyčíslitelných hodnot. Z tohoto hlediska je proto nutné vlivem účinku 

vysokých teplot zajistit podmínky, při kterých nebude docházet 

k degradaci betonu během určené doby pro bezpečnou evakuaci osob 

a následnému uhašení poţárů. 

 

1.1 Názvosloví 

Poţár 

Poţárem se rozumí kaţdé neţádoucí hoření, při kterém došlo 

k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních 

hodnotách nebo ţivotním prostředí a neţádoucí hoření, při kterém byly 

osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo ţivotní prostředí bezprostředně 

ohroţeny.[1] 

Návrhový poţár 

Pravděpodobný rozvoj a průběh poţáru v poţárním úseku nebo 

objektu, na který je dimenzováno poţární zabezpečení poţárního úseku 

nebo objektu. Je vněm zahrnuta etapa rozvoje poţáru od tepelného 

výkonu 1 kW, etapa plně rozvinutého poţáru, kde hoření probíhá po 

celé ploše místnosti nebo hoření přesáhlo teplotu 500 aţ 600 ⁰C. dále 

následuje etapa dohořívání a etapa chladnutí [1] 

Plně rozvinutý poţár 

Poţár, při kterém dochází k hoření na všech hořlavých materiálech.[1] 

Poţární bezpečnost 
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Poţární bezpečnost je proces opatření, které zabrání vzniku poţáru 

nebo výbuchu následným poţárem k ochraně osob, zvířat a majetku.[1] 

Na základě zákona o poţární ochraně č.133/1985 Sb. lze zavést 

podmínky před poţáry preventivními opatřeními: 

 Zabránění vzniku poţáru 

 Zamezení rozšíření poţáru 

 Zabezpečení evakuace osob, zvířat a materiálu 

 Zajištění rychlého hasičského zásahu[2] 

Poţární nebezpečí 

Poţárním nebezpečím se rozumí pravděpodobnost vzniku poţáru nebo 

výbuchu s následným poţárem.[1] 

 

Teplota hoření 

Teplota hoření je nejniţší teplota, při které se zahříváním látky vyvine 

takové mnoţství plynů, ţe při přiblíţení plamene plyny vzplanou a hoří 

déle neţ 5 sekund bez přerušení[1] 

Teplota vznícení 

Teplota vzníceni je nejniţší teplota, při které se látka na vzduchu 

samostatně bez pomoci otevřeného plamene vznítí.[1] 

Teplota vzplanutí 

Teplota vzplanutí je nejniţší teplota, při které se látka přiblíţením 

plamene vznítí a opět zhasne.[1 

Poţární odolnost 

Poţární odolnost je doba v minutách, kdy je konstrukce schopná 

odolávat vysokým teplotám vzniklé poţárem, aniţ by ztratila svou 

funkci.[1] 

Poţární úsek 
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Poţární úsek je prostor stavebního objektu, ohraničený od ostatních 

částí tohoto objektu, popřípadě od sousedních objektů poţárně dělicími 

konstrukcemi. 

 

2. Problematika z hlediska poţární 

bezpečnosti 

Z hlediska problematiky poţární bezpečnosti je nutné dodrţet 

poţadavky poţární ochrany s poţárně bezpečnostním řešením, které 

popisuje navrţená opatření a zahrnuje základní údaje: 

 srovnání normových a návrhových poţadavků na poţární 

odolnost stavebních konstrukcí 

 rozdělení objektů do poţárních úseků a stanovení stupně 

poţární bezpečnosti 

 pouţití únikových cest a posouzení doby evakuace 

 odstupové vzdálenosti  

 zařízení pro protipoţární zásah vnitřními a vnějšími zásahovými 

cestami 

 zásobováni vodou a elektrické energie 

 hasicí přístroje 

[1] 

  



14 

 

 

2.1 Normové podklady betonu při působení 

vysoké teploty 

 

2.1.1 ČSN EN 1992-1-2 Navrhování 

betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná 

pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky 

poţárů 

Norma ČSN EN 1992-1-2 popisuje zásady, poţadavky a pravidla pro 

navrhování konstrukcí pozemních staveb vystavených účinkům poţáru, 

včetně následujících hledisek. Při navrhování betonových konstrukcí se 

pouţívat ve spojení s EN 1992-1-1 a EN 1991-1-2 a musí splnit 

poţadavky, při vystavení konstrukce poţáru, aby nedošlo 

k předčasnému zhroucení konstrukce a zároveň nedocházelo k šíření 

poţáru mimo vymezené oblasti. V normě jsou vymezeny pouze pasivní 

metody ochrany proti poţáru. 

 

Metody uvedené v této normě platí pouze pro obyčejný beton aţ do 

třídy pevnosti C90/105 a pro lehký beton aţ do třídy pevnosti LC55/60. 

Avšak neplatí pro konstrukce vnější předpínací výztuţí a skořepinové 

konstrukce. [3]  

 

2.1.1.1. Tlačený beton 

Pevnostní a deformační vlastností jednoosého namáhaného betonu při 

zvýšených teplotách se získává z pracovního diagramu, u kterého 

hodnoty materiálových vlastností povaţujeme za charakteristické. 

Získané hodnoty jsou pouţité pro zpřesnění jednoduchých výpočetních 

metod.[3] 
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Tab. č. 1: Hodnoty hlavních parametrů pracovního diagramu 

obyčejného betonu s křemičitým nebo vápencovým kamenivem při 

zvýšených teplotách.[3] 

 

fck Pevnost betonu v tlaku 

fc,ɵ Pevnost betonu v tlaku při dané teplotě 

εc1,ɵ Poměrné přetvoření odpovídající fc,ɵ 

εcu1,ɵ Poměrné přetvoření odpovídající fc,ɵ sestupné větve 
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Obr. č. 1: Matematický model pro pracovní diagram betonu v tlaku při 

zvýšených teplotách[3] 

 

 

2.1.1.2. Pevnost v tahu 

Obvykle se pevnost betonu v tahu neuvaţuje. Pokud je zapotřebí 

pouţití jednoduché nebo zpřesněné výpočetní metody, tak je pevnost 

betou v tahu uvaţována. Při výpočtu je uvaţovaná charakteristická 

pevnost betonu v tahu, která je sníţená o součinitel redukce pevnosti 

betonu v tahu kc,t(ɵ) při zvýšené teplotě. 

Charakteristická pevnost betonu v tahu pomocí součinitele redukce 

pevnosti betonu v tahu kc,t(ɵ) se vypočte podle vztahu : 

 

fck,t(ɵ) = kc,t(ɵ) fck,t 

 

Pokud nejsou k dispozici přesnější informace, hodnota součinitele 

redukce pevnosti betonu v tahu kc,t(ɵ) se určí dle následujících vztahů:  

 

kc,t(ɵ) = 1,0 pro 20 ⁰C ≤ ɵ ≤ 100 ⁰C 

kc,t(ɵ) = 1,0 – 1,0 (ɵ - 100) / 500 pro 100 ⁰C ˂ ɵ ≤ 600 ⁰C 
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[3] 

Obr. č. 2: Součinitele kc,t(ɵ) pro redukci pevnosti betonu v tahu při 

zvýšených teplotách[3] 

 

 

 

fck,t Pevnost betonu v tahu 

fck,t(ɵ) Pevnost betonu v tahu při zvýšené teplotě 

kc,t(ɵ) Součinitel pro redukci pevnosti betonu v tahu, při zvýšené 

teplotě  
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2.1.1.3. Betonářská ocel 

Vlastnosti betonářské oceli se stanoví pomocí pracovního diagramu. V 

pracovním diagramu betonářské oceli se stanoví pevnostní a 

deformační vlastnosti působením vysokých teplot.[3] 

 

Obr. č. 3: Pracovní diagram betonářské a předpínací oceli při 

zvýšených teplotách [3] 

 

 

fsy,ɵ maximální napětí 

fsp,ɵ mez úměrnosti 

Es,ɵ sklon v lineárně pruţné oblasti 

 

 

2.1.1.4. Teplotní prodlouţení 

Teplotní poměrné prodlouţení betonu lze stanovit následovně dle 

vztahu k délce při teplotě 20 ⁰C. 

Pro křemičité kamenivo platí vztah:  
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[3] 

Pro vápencové kamenivo platí vztah: 

 

 

Obr. č. 4: Změna teplotního prodlouţení v závislosti na teplotě [3] 
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2.1.1.5. Tepelná vodivost 

Tepelná vodivost λc betonu se stanovuje mezi dolní a horní mezní 

hodnotu. 

 

Horní mezní hodnota tepelné vodivosti se stanoví dle vztahu: 

λc = 2 - 0,2451 (ɵ/100) + 0,017 (ɵ/100)2 [ W/mK ] pro 20 ⁰C≤ɵ≤1200 

 

Dolní mezní hodnota tepelné vodivosti se stanoví dle vztahu: 

λc = 1,36 - 0,136 (ɵ/100) + 0,0057 (ɵ/100)2 [ W/mK ] pro 20 ⁰C≤ɵ≤1200 

[3] 

 

2.1.2. ČSN EN 1991-1-2 Eurokód 1: Zatíţení 

konstrukcí – Část 1-2: Obecná zatíţení – 

zatíţení konstrukcí vystavených účinkům 

poţáru 

Eurokód se zabývá tepelným a mechanickým zatíţením konstrukcí, 

vystavených účinkům poţáru a popisuje navrhování proti účinkům 

poţáru. Eurokód při návrhu bere v úvahu: 

 volbu příslušného návrhového poţárního scénáře 

 stanovení odpovídajícího návrhového poţáru 

 výpočet vývoje teploty v nosných prvcích 

 výpočet mechanického chování konstrukce vystavené účinkům 

poţáru [19] 
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2.1.3. ČSN EN 1363-1 Zkoušení poţární 

odolnosti – Část 1: Základní poţadavky 

Cílem pro stanovení poţární odolnosti je posoudit chování vzorku 

stavební konstrukce, vystaveného definovaným podmínkám ohřívaní a 

tlaku. Metoda je zaloţena na schopnosti prvku odolávat působení 

vysokým teplotám, které jsou zaloţeny na kritériích, pomocí nichţ lze 

vyhodnotit nosnost, zabráněn průniku ohně a prostup tepla.[4] 
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Obr. č. 5: Normová teplotní křivka [4] 

T - teplota ve stupních celsia [⁰C] 

t -.čas v minutách  

 

 

 

 

2.1.4. ČSN 73 0821 Poţární bezpečnost staveb 

– poţární odolnost stavebních konstrukcí 

Norma udává hodnoty poţární odolnosti pro určité stavební konstrukce, 

dále jejich klasifikační zatřídění a také hodnocení druhu konstrukčních 

částí. 
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Norma stanovuje poţární odolnost pro ty konstrukce, na kterých nelze 

pouţít Eurokódy a rovněţ pro ty konstrukce, pro které  nejsou 

zpracovány harmonizované EN. 

[5] 

 

2.1.5. ČSN EN 13823 Zkoušení reakce 

stavebních výrobků na oheň – stavební výrobky 

kromě podlahových krytin vystavené 

tepelnému účinku jednotlivého hořícího 

předmětu 

Tato norma předkládá zkušební metodu pro stanovení reakce na oheň 

stavebních výrobků kromě podlahových krytin a kromě výrobků, které 

jsou uvedeny v tabulce 1 této normy. Byla zpracována, aby se stanovilo 

chování v podstatě plošných prvků v poţáru.  

Princip zkoušení reakce spočívá ze zkušebního tělesa, který se skládá 

ze dvou svislých křídel tvořící pravoúhlý roh. Zkušební těleso je 

vystaveno plamenům z hořáku v dolní části rohu. Plameny vytvořené 

spalováním propanu pronikajícího přes pískové loţe poskytují tepelný 

výkon (30,7 ± 2,0) kW. Chování zkušebního tělesa se hodnotí po dobu 

20 minut. Sledují se následující parametry: tepelný výkon, vývin kouře, 

boční (horizontální) šíření plamene, odpadávající plamenně hořící 

kapky a částice.[20] 

 

2.2 Poţadavky na poţární bezpečnost 

V roce 1991 byla EU přijata směrnice rady 89/106/EEC, týkajících se 

výrobku členských státu EU. Na směrnici navazují interpretační 

dokumenty, podle kterých jsou zatříděné základní poţadavky na stavby 

a výrobky. 

Mezi tyto poţadavky patří: 
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 mechanická odolnost a stabilita 

 poţární bezpečnost 

 zdravotní a ekologická bezpečnost 

 uţivatelská bezpečnost 

 ochrana proti hluku 

 úspora energie a ochrana tepla 

Cílem interpretačních dokumentů je navrhnout bezpečnostní opatření, 

které bude zaručovat: 

 po určitou dobu únosnosti a stabilitu poţárně dělících konstrukcí 

 zajištění bezpečného úniku osob, zvířat a majetku 

 zamezení šíření poţáru uvnitř objektu 

 zabránění přenesení poţáru 

 umoţnění zásahovým jednotkám k protipoţárnímu zásahu 

 

Zjištění poţární bezpečnosti stavebního objektu se děje jednak pasivní 

poţární ochranou, která je zaloţena pomocí správného návrhu 

stavebních konstrukcí a aktivními prostředky poţární ochrany, jimiţ se 

rozumí technická poţárně bezpečnostní zařízení, mezi které patří 

elektrické poţární signalizace nebo hasicí přístroje. 

 

Pasivní protipoţární ochrana zaručuje: 

 stabilitu objektu 

 dělení na poţární úseky 

 bezpečné únikové cesty 

 omezení poţáru na sousední objekty 

 

Aktivní protipoţární ochrana zaručuje: 

 detekci poţáru 

 vyhlášení poplachu 

 ovládání dalších zařízení pomocí EPS 
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 účinný zásah jednotek 

 samočinné hašení 

 odvedení tepla a kouře 

 podmínky pro evakuaci 

 sníţení rozsahu škod [1] 

Obr. č. 6: Proces volného rozvoje poţáru [6]  

 

2.3 Poţadavky na poţární odolnost 

stavebních konstrukcí 

Poţární odolnost se udává v minutách, během nichţ je konstrukce 

schopná odolávat působení vysoké teploty, při které nedojde k porušení 

funkce celé konstrukce. Je dána dobou do dosaţení mezních stavů 

poţární odolnosti. 

Podle ČSN EN 13502-2 byly zavedeny poţární scénáře, které stanovují 

pro pouţitý prvek jednu či více úrovní tepelného namáhání.  

 

Normová teplotní křivka  

U této křivky bylo mezinárodně stanoveno jednotného časového 

průběhu teploty při poţáru. 
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Normová teplotní křivka je dána rovnici: 

T = 345 × log10 
. (8 t + 1) + 20 

kde T – průměrná teplota v peci [⁰C] 

  t – doba od začátku zkoušky [min] 

 

Křivka pomalého zahřívání  

Křivka je pouţita pro materiály, jejich vlastnosti závisí na vysoké 

intenzitě zahřívání 

. 

Polopřirozený poţár 

Teplotní křivka se pouţívá pro systémy lehkých zavěšených podhledů, 

s malou tepelnou setrvačnosti. U stropního podhledu má být teplota 

plynů vzniklých z poţárů 1000 ⁰C mezi 10. aţ 20 minutou od začátku 

poţáru. 

 

Uhlovodíková křivka 

U této křivky je dosaţena teplota mezi 10. a 20. minutou vyšší neţ 1000 

⁰C, která je způsobena poţárem ropy. 

 

Křivka působení vnějšího poţáru 

Tato křivka představuje vystavení poţáru vnějšího líce obvodové stěny 

vystupujícímu z okna budovy nebo volně hořícímu poţáru. 

 

Tunelová křivka RABT a Rijkswaterstaat-T 

U této křivky je dosaţena teplota vyšší neţ 1000 ⁰C. mezi 10. a 20. 

minutou od počátku vzniku poţáru. 

[2] 
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Obr. č. 7: Křivky poţárních scénářů [2] 

 

 

2.4  Hořlavost stavebních materiálů 

Hořlavost stavebních výrobků se zkouší pomocí reakci na oheň. U této 

zkoušky klasifikujeme stavební výrobky do jednotlivých tříd dle normy 

ČSN EN 13501-1. Mezi jednotlivými třídami reakce na oheň a 

referenčními poţárními situacemi platí pro stavební výrobky následující 

vztahy: 

Třída A1: výrobky třídy A1 nebudou přispívat k poţáru v ţádném jeho 

stádiu 

Třída A2: výrobky vyhovují stejným kritériím jako pro třídu B, ale navíc 

při plně rozvinutém poţáru nebude přispívat ke kalorickému zatíţení a 

růstu poţáru. 

Třída B: jako u třídy C, ale s přísnějšími poţadavky. 

Třída C: jako u třídy D, ale při hoření jednotlivého hořícího předmětu 

nedochází k rozsáhlému šíření plamene. 



28 

 

Třída D: výrobky, které vyhovují kritériím pro třídu E a zároveň jsou 

schopné odolávat delšímu časovému působení malého plamene, při 

němţ by docházelo k významnému rozšíření plamene. 

Třída E: výrobky schopné odolávat menšímu časovému působení 

malého plamene, při němţ by docházelo k významnému rozšíření 

plamene. 

Třída F: výrobky, které nelze zařadit do ţádných z předešlých tříd. 

[1] 

Doplňkové hodnocení podle: 

 vývoje kouře pro třídy A2, B, C a D 

o s3 - není poţadováno ţádné omezení kouře 

o s2 - celkové mnoţství kouře je omezeno 

o s1 - přísnější kritéria neţ pro s3 

 

 Kapky z hořícího plamene pro třídy A2, B, C, D a E 

o d2 – bez omezení 

o d1 – ţádné kapky plamenně hořící déle neţ udávaný 

časový interval 

o d0 – ţádné plamenně hořící kapky [7] 

 

3. Vliv vysokých tepot na beton a jeho 

sloţky 

Při vzniku poţáru můţe teplota dosáhnout aţ na hodnotu 1200 ⁰C, při 

které dochází k celkové destrukci betonové konstrukce. Bylo rovněţ 

pomocí testů potvrzeno, ţe i při teplotě kolem 200 ⁰C můţe docházet 

explosivnímu odprýskávání betonu. Tento jev je nejvíce spojován 

s betonem, který se vyznačuje vysokou hutnosti a nízkou pórovitosti, 

coţ je typické pro vysokohodnotné betony. Jednou z moţnosti sníţení 

explosivního odprýskávání je vyuţití vláken, které sníţí účinky tepoty 

působící na beton. Základní otázky ohledně teplotního vlivu na beton 
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zahrnují komplexní identifikaci změn, k nimţ dochází v cementové 

matrici, ale také transportních jevů. Při působení vysokých teplot je 

nutné si uvědomit, ţe beton je kompozit sloţený mimo jiné ze dvou 

podstatně odlišných sloţek a to z cementového tmelu a kameniva. U 

kameniva se potkáváme s různě odlišným mineralogickým sloţením. 

Minerály jsou charakteristické tím, ţe při zahřívání dochází 

k metamorfním přeměnám, které jsou typické a také rozdílné pro kaţdý 

minerál. V konečném efektu z mnoha probíhajících změn, ke kterým 

dochází v zahřívaném betonu, jsou výsledné změny fyzikálních, 

tepelných a mechanických vlastností. [8] 

Vysoká teplota, která působí na beton, má tendenci postupně zhoršovat 

kvalitu betonu. V betonu dochází ke zhroucení cementového gelu a 

následně ke ztrátě nosné kapacity. Hrozba vzniku poţáru musí být 

brána v úvahu jiţ v samotném návrhu sloţení betonu. U pozemních 

komunikací mnohem častěji dochází ke vzniku uhlovodíkových poţáru. 

U křivky ISO 834-1 je uvedena hodnota zvýšení teploty během první 

minuty na 349 ⁰C, u uhlovodíkového poţáru během první minuty aţ na 

743 ⁰C. Betonové konstrukce vystavené ohni se mohou zhroutit v 

důsledku tepelné deformace (ohýbání v důsledku tepelných gradientů), 

ztráty pevnosti a ztráty jednotlivých částí. [9]  
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Tab. č. 2: Změny ve struktuře betonu působením vysokých teplot [10] 

Rozsah 

 teplot 
Změny ve struktuře betonu 

20-200 ⁰C 

Pomalá ztráta kapilární vody a sníţení soudrţných sil vlivem 

expanze vlhkosti 

80 ⁰C-150 ⁰C dehydratace etringittu 

150 ⁰C-170 ⁰C rozklad sádrovce CaSO4
.2H2O 

Počátek dehydratace CSH gelu 

Ztráta fyzikálně vázané vody 

300-400 ⁰C 

Praskání křemičitého kameniva 

Kritická teplot pro vodu (374⁰C) – poté uţ není přítomnost 

volné vody 

400-500 ⁰C Rozklad Portlanditu Ca(OH)2 Cao + H2O 

500-600 ⁰C Přeměna β - křemene na α – křemen 

600-800 ⁰C Druhá fáze rozkladů CSH gelů, tvorba β - C2S 

800-1 000⁰C 

840 °C – rozklad dolomitického vápence 

930 °C – 960 °C – rozklad kalcitu – CaCO3 → CaO + CO2 

Začátek vzniku keramické vazby, která nahrazuje hydraulické 

vazby, doprovázeno uvolňováním oxidu uhličitého. 

1 000-1 200⁰C 
Tvorba Wollastonitu β (CaO·SiO2). 

1 050 °C – tavení čediče 

1 300 ⁰C Celkový rozklad betonu, tavení některých sloţek. 
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3.1 Vliv teploty na vlastnosti cementové 

pasty 

Vlivem vysoké teploty, která působí na beton, dochází v cementových 

pastách k transportu vody. V první řadě dochází k odpařování volné 

vody, následně dochází k uvolnění vody z kapilár a poté odchází voda, 

absorbována na povrchu jemných minerálů. Vlivem zvyšující se teploty 

dochází také k poslední fázi a to k  odpařování chemicky vázané vody, 

jenţ je vázaná s cementovými hydráty a vlivem tohoto procesu dochází 

k tzv. ,,dehydrataci“. Mechanické vlastnosti cementové pasty jsou silně 

ovlivněny chemickými vazbami a soudrţnosti sil mezi ,,listy“, které jsou 

tvořeny CSH gelem. Předpokládá se, ţe přibliţně 50% pevnosti 

cementové pasty zajišťuje soudrţnost sil (obrovské oblasti “listů” C-S-H 

gelu). Mechanické vlastnosti cementové pasty jsou ovlivňovány 

odpařováním vody, která prochází mezi listy C-S-H gelu. Vlivem 

dehydratačních procesů C-S-H gelu, dochází ke zmenšení objemu 

hydrátu a to má za následek zvyšování pórovitosti v cementové matrici. 

Zvyšuje se tím celkový objem póru a tím pádem i průměrná velikost 

póru. [11] 

 

Obr. č. 8: Konstrukce modelů C-S-H fází [11] 
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Pokud dochází k zahřívání cementového tmelu v uzavřeném nebo 

vlhkém prostředí, můţe nastat hydrotermální reakce, která můţe 

způsobit podstatné změny v mikrostruktuře z hlediska fyzikálního a 

chemického. Tento proces je nejvíce spojován při výrobě pomocí 

prefabrikace, kde je materiál vystaven o vysoké teplotě a tlaku aby 

docházelo k hydratačním změnám v mikrostruktuře a tím dosáhly 

cementový tmel o vyšších pevnostech. Fázové změny jsou závislé na 

několik aspektů: 

 mineralogické sloţení cementu 

 poměr CaO/SiO2 

 mnoţství jemnosti krystalu nebo křemičitých úletů 

 teploty 

 tlaku 

Zahříváním cementového tmelu přes 110 ⁰C s poměrem CaO/SiO2 

kolem hodnoty 1,5 udává podmínky, vzniknu několika podob 

křemičitanu vápenatého, které jsou obecně špatně krystalické.[8] 

Na Obr. č. 8 si můţeme všimnout, ţe pokud poměr CaO/SiO2 má 

hodnotu 1 a teplota dosahuje více neţ 150 ⁰C, nastávají podmínky pro 

vznik Tobermorit gelu. Zvýšením teploty na 180 ⁰C aţ 200 ⁰C můţe 

vzniknout Xonolit nebo Hillebrandit.[12]  
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Obr. č. 9: Vliv molárního poměru (CaO/ SiO2) a teploty na CSH fáze 

hydratačních produktů [12] 

 

 

Na obrázku č. 10 můţeme sledovat změny, které nastaly v mnoţství 

základních minerálu cementové pasty, při jejím zahřátí na teplotu 700 

⁰C s teplotním nárůstem o 1 ⁰C za minutu. Tyto změny byly provedeny 

na šesti základních minerálech cementové pasty a to: 

 Portlandit 

 C-S-H gely 

 Ettringit 

 Larnit 

 Kalcit 

 Oxid vápenatý 

Bylo zjištěno, ţe při teplotě kolem 100 ⁰C dochází nejprve k rozkladu 

ettringitu. U C-S-H gelu je dehydratace postupná a dochází k ní uţ od 

začátku zahřívání materiálu. Je nutné podotknout, ţe při zahřívání 

cementové pasty při teplotě 105 ⁰C coţ je standartní teplota sušení, 

dochází k částečnému narušení struktury cementové pasty. V okamţiku 

zahřívání cementové pasty na teplotu 500 ⁰C – 550 ⁰C, obsah 

portlanditu rychle klesá, jelikoţ se rozkládá podle následující reakce: 

 

 Ca(OH)2  → CaO + H2O ↑ 
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Rozkladná reakce portlanditu vysvětluje zvýšení obsahu CaO v 

cementové pastě při teplotě okolo 550 ⁰C, coţ je moţno pozorovat 

právě na obrázku č. 10. CaO vzniklé touto reakcí, je jako prvek v 

Portlandském betonu po ochlazení k ničemu.[8] 

 

Obr. č. 10: Změny základních minerálů portlandské cementové pasty 

[13] 

 

 

3.2 Vliv teploty na vlastnosti kameniva 

V betonu je kamenivo podstatnou sloţkou a je nutné uvaţovat jeho 

charakteristiku v samotném návrhu betonové směsi. Kamenivo zaujímá 

v betonové směsi celkem 60 – 80 % objemu betonu a tudíţ vlastnosti 

kameniva jsou podstatné pro změny vznikající během zahřívání betonu 

vysokou teplotou. Fyzikálně - chemické změny kameniva jsou závislé 

na druhu kameniva a jeho reakce na teplo. Volba kameniva je proto 

důleţitým faktorem při určování tepelných vlastností a tepelné stability 

betonu při poţáru. [14]  
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Z makroskopického hlediska lze snadno určit změny, které proběhly 

v zahřátém kamenivu. Vizuálně dokáţeme pozorovat rozpad 

jednotlivých zrn a rovněţ barevnou změnu, která provádí kamenivo 

během zahřívání. 

 

Tab. č. 3: barevné změny kameniva [15] 

Teplota Barevná změna kameniva 

250 – 300 ⁰C křemenné kamenivo se zbarvuje do růţova aţ červena 

v důsledku oxidace sloučenin ţeleza okolo 300 °C 

450 – 500 ⁰C zvýrazňuje se červeným zbarvením křemenného 

kameniva aţ do teploty 600 °C, křemenné kamenivo 

se můţe zabarvit do šeda aţ bíla 

800 – 1 000 ⁰C vápenaté kamenivo se zbarvuje do bíla 

 

Zvyšováním teploty dochází k zvětšování objemu kameniva. Z tohoto 

hlediska je důleţitá teplotní roztaţnost, která charakterizuje kamenivo 

v reakci na vysokou teplotu. Mineralogické sloţení rozhodne o 

souhrnné tepelné roztaţnosti kameniva, jelikoţ se všechny minerály liší 

v hodnotě tepelné roztaţnosti. Charakteristické pro kamenivo jsou 

rovněţ metamorfní přeměny minerálu. Příkladem můţeme uvést 

křemenné kamenivo zahřáté na teplotu 573 ⁰C. Tato změna vyvolává 

objemový nárůst přibliţně o 0,84 %. U vápencového kameniva se 

tepelná nestabilita můţe vyskytnout při zahřátí na teplotu 600 ⁰C. Při 

700 ⁰C dochází k rozkladu  uhličitanového kameniva na CaO a CO2. Při 

ochlazování mohou CaO formy hydratovat s výslednou expanzí aţ 40 

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

kamenivo s nízkou tepelnou roztaţností a zanedbatelným zbytkovým 

přetvořením. [8] 
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Tab. č. 4: tepelná roztaţnost hornin [8] 

Typ horniny Tepelná roztaţnost [10-6 °C] 

Ţula 1,8 - 11,9 

Čedič 3,6 – 9,7 

Pískovec 4,3 – 13,9 

Vápenec 0,9 – 12,2 

Dolomit 6,7 – 8,6 

 

Kameniva z vápencových štěrků, čediče, škváry a pemzy jsou 

vhodnými kamenivy pro pouţití do betonu vystavenému vyššímu 

teplotnímu zatíţení, jelikoţ vykazují malé objemové změny oproti 

křemičitým kamenivům. Pouţití kameniva z různých hornin dochází 

k různé tepelné roztaţnosti a vodivosti. To se negativně odvíjí na 

vlastnostech kameniva, kde dochází k proměnlivým změnám teploty. 

Z tohoto hlediska se doporučuje uţití křemene ze stejné horniny. 

Zvláště nevhodné mohou být některé vápence, které mají malou 

tepelnou roztaţivost při nízkých teplotách.  
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Tab. č. 5: Procesy probíhající v kamenivu během zahřívání [14] 
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3.3 Změna vlastností betonu při působení 

vysokých teplot 

 

3.3.1 Změna pevnosti betonu v tlaku 

Vlivem působení vysoké teploty dojde ke sníţení pevnosti betonu 

v tlaku. [16] 

Dojde-li k zahřívání betonu na 100 ⁰C, začíná se odpařovat volná a 

z části i fyzikálně vázaná voda, coţ přispívá k částečnému zvýšení 

pevnosti. V intervalu zahřívání betonu na teplotu 100 – 400 ⁰C se 

pevnost v tlaku od původní hodnoty příliš nemění. V rozmezí teplot 100 

– 200 ⁰C je zvýšení pevnosti ovlivněno hydratovanými jádry cementu. 

Při neustále zvyšující se teploty aţ do 400 – 500 ⁰C dochází k uvolnění 

chemicky vázané vody a vznikající pára způsobuje uvolňování vazeb. 

Vlivem toho dochází ke sníţení pevnosti a s narůstající pevností tento 

pokles pokračuje. [2] 

 

Obecně můţeme pokles teploty zaznamenat do třech bodů: 

 při teplotě 0 – 400 ⁰C zůstává pevnost v tlaku konstantní nebo se 

mírně zvyšuje 

 při teplotě 400 – 800 ⁰C dochází v betonu k výraznému poklesu 

pevnosti v tlaku 

 nad teplotu 800 ⁰C ztrácí beton pevnost v tlaku [16] 
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Obr. č. 11: Pevnost v tlaku hutného a lehkého betonu v závislosti na 

teplotě [2] 

 

I – hutný beton 

II – lehký beton 

 

3.3.2 Změna vlastnosti pevnosti betonu v tahu 

 

Výsledky změn pevnosti v tahu nejsou prezentovány tak často jako 

výsledky týkající se pevnosti v tlaku. To je způsobeno technickými 

problémy při měření okamţitého napětí ještě zahřátých vzorků. Dalším 

problémem ke změření tohoto parametru je vliv vyrovnání vnitřní 

teploty. Z těchto důvodů je většina výsledků vztahujících se k pevnosti v 

tahu získána aţ po ochlazení materiálu. 

Změna pevnosti v tahu je důleţitá z hlediska odprýskávání betonu. 

K tomuto ději dochází, kdyţ vzniklé vnitřní napětí, které rozumíme 

tlakem vnitřní páry a přítomným teplotním gradientem, překročí hodnotu 

tahové pevnosti betonu. [17] 
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3.3.3 Změna modulu pruţnosti betonu 

 

U změny modulu pruţnosti betonů vystavených vysokým teplotám 

dochází ke stejným změnám, jak tomu bylo u pevnosti v tlaku. Pouze u 

zahřívání betonu na teplotu 100 ⁰C, kdy se odpařuje voda volná a 

z části i fyzikálně vázaná voda, se modul pruţnosti sniţuje. Na změnu 

modulu pruţnosti má vliv výběr kameniva. U hutných kameniv dochází 

k rychlejšímu sníţení modulu pruţnosti, neţ je to u kameniv lehkých. 

Porovnání těchto dvou typů kameniv můţeme pozorovat na obr. č. 12. 

[2] 

Obr. č. 12: Modul pruţnosti betonů v závislosti na teplotě [2] 

 

 

 

3.3.4 Změna tepelné vodivosti betonu 

 

Tepelná vodivost betonu je průměrně 1,5 x větší neţ vodivost cihelného 

zdiva. Je dosti proměnná v závislosti jeho vlastnostech, jako je teplota, 
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vlhkost nebo hutnost. Nejlépe teplo vedou betony vlhké, s vyšším 

obsahem cementu a hutné betony s příměsemi. [2] [17] 

 

Obr. č. 13: Tepelná vodivost betonu v závislosti na teplotě [2] 
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3.3.5 Barevná změna betonu 

 

Změna barvy pozorovaná v betonu je především výsledkem postupné 

dehydratace cementového tmelu a přeměn probíhajících uvnitř 

struktury. Barevná změna přímo nesouvisí se změnou mechanických a 

fyzikálních vlastností betonu, ale můţe být pouţita pro určení teploty, 

která působila na beton vlivem poţáru. 

Při určování barevné změny vycházíme z nepřímé metody, která 

vyuţívá skutečnost, ţe při zahřívání materiálu dochází k barevné 

změně. Barevnou změna se sleduje pomoci dvou metod. První metoda 

je zaloţena na vizuálním pozorování vnějšího povrchu betonu, který byl 

vystaven vysoké teplotě. Druhá metoda se pouţívá v případě, kdy na 

beton působí vliv kouře nebo je povrch betonu zahalen sazemi. U této 

metody vyuţíváme barevnou změnu kameniva. Podstatou je 

pozorování kameniva, které získáme úpravou vzorku.[18] 

 

Intenzita barevné změny betonu je závislá na výběru kameniva, které 

barvu přímo ovlivňuje. Pouţitím křemičitého kameniva při působení 

teploty v intervalu od 300 ⁰C - 600 ⁰C dosáhneme vzniku červené 

barevné změny. Při zahřátí betonu o teplotě 600 ⁰C – 900 ⁰C se barva 

změní na bílo – šedou a při teplotě mezi 900 ⁰C – 1000 ⁰C se barva 

betonu změní v ţluto – hnědou. Tyto vzniklé barevné změny 

pozorujeme vizuálně a srovnáváme je s konkrétní teplotou, která naň 

působila.[18] 

 

Na Univerzitě v Krakowě byl proveden výzkum se dvěma typy betonů, a 

to s obyčejným a vysokohodnotným betonem. Z těchto betonů byla 

vytvořena zkušební tělesa o průměru 150 mm a výšky 50 mm. 

Zkušební tělesa byla poté v elektrické peci vystavena teplotám 100 ⁰C, 

200 ⁰C, 300 ⁰C, 400 ⁰C, 500 ⁰C, 600 ⁰C, 700 ⁰C, 800 ⁰C, 900 ⁰C a 1000 

⁰C. Po dosaţení poţadované teploty byla tato teplota udrţována po 
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dobu 1 hodiny s cílem homogenizovat teplotu uvnitř vzorku. Po 

ochlazení zkušebních vzorků byl, pomocí digitálního skeneru snímán 

obraz povrchu vzorku. Vlivy teploty na barevnou změnu obyčejného a 

vysokohodnotného betonu jsou uvedeny v obr. č. 14. U obyčejného 

betonu došlo k popraskání při teplotě 900 ⁰C a 500 ⁰C, kde ale nebyly 

prokazatelně určeny barevné změny. Naopak u vysokohodnotných 

betonů byly prokázány barevné změny vlivem teploty.[18] 

 

Obr. č. 14 : Barevné změny obyčejného a vysokohodnotného betonu 

[18] 

 

Obecně lze předpokládat, ţe k barevným změnám betonu vystavenému 

vysokými teplotami došlo vlivem fyzikálních a chemických transformací 

odehrávající se ve struktuře vyhřívaného materiálu. První změna barvy 

je spojena s odpařováním vody, jakoţ i postupným procesem 

odstraňování vody, která je chemicky vázaná. Při dosaţení teploty 500 

⁰C aţ 550 ⁰C začíná rozklad portlanditu a to má za následek dosaţení 

jasnějších barev. Dalším faktorem, který ovlivňuje barevnou změnu 
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betonu, je mineralogické sloţení. Nejvíce podléhají barevné změně 

betony obsahující sloučeniny ţeleza, zejména limonit Fe(OH).nH2O, 

hematit Fe2O3, jarosyt a gheotit. Při teplotě 250 ⁰C aţ 300 ⁰C dochází 

k oxidaci ţelezných solí a amorfních hydroxidů ţeleza. Podobně je na 

tom pískovec s hlínou a jílovité-ţelezitá pojiva, která vlivem teploty 

vytváří intenzivní červené zbarvení jak je to na obr. č. 15 

 

Obr. č. 15: Barevná změna pískovce [18] 

 

 

Vyuţitím termické analýzy lze rovněţ popsat reakce probíhající 

v betonu vlivem nárůstu teploty. Příkladem můţe být diferenční 

termická analýza, kde při výstupu DTA/TGA křivky můţeme pozorovat 

barevné změny vlivem teploty. Vzniklé změny lze stanovit 

v následujícím pořadí: 

 odpaření volné a vázané vody 

 rozkladu portlanditu 

 rozkladu kalcitu a uhličitanu [18]. 
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Obr. č. 16: DTA/TG křivka betonu [18] 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

4.1  Cíle experimentální části 

Clem experimentální části diplomové práce bylo porovnat různé druhy 

betonu a jejich chování vlivem působení vysoké teploty. V této části 

byly vytvořeny betonové vzorky o rozměrech 100 x 100x 100 mm a 

vzorky o rozměrech 100 x 100 x 400 mm, které byly vystaveny 

teplotnímu zatíţení o teplotě 400, 600 a 800 ⁰C. Na takto zatíţené 

vzorky byly následně provedeny zkoušky pro zjištění změny fyzikálně-

mechanických vlastností betonu. 

V další části bylo provedeno vizuální posouzení betonu po teplotním 

zatíţení. Důraz se kladl na barevnou změnu betonu a změnu poškození 

povrchu betonu. 
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4.2 METODIKA PRÁCE 

  
Experimentální část I 

Příprava vstupních surovin 
Cement

Kamenivo 

Vlákna 

Plastifikační přísada 

Provzdušňovací přísada 

Návrh receptur 

Zkoušky čerstvého betonu 

Konzistence 

Obsah vzduchu 

Objemová hmotnost 

Příprava zkušebních těles 

Zkoušky ztvrdlého betonu 

Zkušební trámce 100 x 100 x 400 mm 

Zkušební kostky 100 x 100 x 100 mm 

Objemová hmotnost 

Pevnost v tlaku 

Pevnost v tahu za ohybu 
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Experimentální část II 

Receptury zatíţené teplotou 

Zkoušky po teplotním zatíţení 

400 ⁰C 

600 ⁰C 

800 ⁰C 

Pevnost v tlaku 

Nasákavost 

Deformace 

Vizuální posouzení 
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4.3 Experimentální část I 

 

4.3.1 Vlastnosti pouţitých surovin 

 

4.3.1.1 Cement 

Pro vytvoření betonu byl pouţit portlandský cement CEM I 42,5 R 

Mokrá od společnosti Českomoravský cement. 

 

Tab. č. 6: Statistické hodnocení kvality cementu dle ČSN EN 197 [21] 

Vlastnosti Jednotka CEM I 42,5 R 

Měrný povrch m2/kg 377 

Objemová stálost mm 0,9 

Normální konzistence % 28,3 

Pevnost v tlaku - 28 dní MPa 61 

Pevnost v tahu za ohybu - 

28 dní 
MPa 9 

Ztráta ţíháním % 3 

Obsah síranů (jako SO3) % 2,9 

Obsah Cl % 0,06 

Obsah K2O % 0,75 

Obsah Na2O % 0,17 
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4.3.1.2 Kamenivo 

V experimentální části bylo pouţito různých druhu kameniva. Pouţité 

kamenivo bylo jak těţené, tak i drcené. Pro experimentální část bylo 

pouţito 3 frakcí kameniva, a to 0 – 4 mm, 4 – 8 mm a 8 – 16 mm.  

 

Kamenivo Ţabčice 

Pouţité kamenivo bylo frakce 0 – 4 mm, těţené 

 

Tab. č. 7: Vlastnosti kameniva z lokality Ţabčice [22] 

Vlastnosti Jednotka Hodnota 

Objemová hmotnost Kg/m3 2 560 

Nasákavost WA24 %hm 1,2 

Alkalicko – křemičitá reakce Δl% 0,035 

Obsah Cl %hm ˂ 0,005 

Obsah celkové síry %hm 0,01 

Obsah přírodních nuklidů %hm 0,46 

 

Kamenivo Olbramovice 

Toto kamenivo je přírodní drcené. Pro experimentální část bylo pouţito 

frakce kameniva 4 - 8 mm a 8 – 16 mm. 
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Tab. č. 8: Vlastnosti kameniva z lokality Olbramovice [23] 

Vlastnosti Jednotka Hodnota 

Otlukovost % hm 15 – 30 

Nasákavost % hm 0,4 – 1,2 

Mrazuvzdornost % hm 0,3 – 1,3 

Obsah veškeré síry (SO) %hm 0,12 

Reaktivnost s alkáliemi - 0,02 

Pevnost kameniva v tlaku MPa 170 

Objemová hmotnost kameniva kg/m3 2 640 

Drtitelnost - 0,80 

Obsah přírodních radionuklidů Bq/kg 28 

Součinitel ohladitelnosti - 0,501 

Petrografické sloţení % hm 

Plagioklasy (42 %) 

Draselné ţivce (15 %) 

Křemen (34 %) 

Biotit (8 %) 

Ostatní (1 %) 
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4.3.1.3 Přísady 

CHRYSO ® Plast 760 

Plastifikační přísada na bázi modifikovaných naftalenových polymerů, 

která napomáhá sníţit mnoţství záměsové vody. Působí současně na 

rozptýlení jemných částic betonu, soudrţnost čerstvého betonu a 

hydrataci cementu. 

 

Tab. č. 9: Vlastnosti plastifikační přísady CHRYSO ® Plast 760 [24] 

Vlastnosti Jednotka Hodnota 

Barva - Hnědá 

Hustota při 20 ⁰C Kg/dm3 1,15 

Bod tuhnutí ⁰C -3 

Obsah Cl % ≤1 

pH - 10,5 

Obsah alkálií (ekv. Na2O) % ≤5 

Obsah sušiny (při teplotě 105 ⁰C po 

dobu 24 hodin) 
% 30,5 

 

CHRYSO ® Air A 

Provzdušňovací přísada, která v betonu vytváří stabilní síť 

mikroskopických bublinek. V čerstvém betonu má vliv plastifikační 

přísady, coţ napomáhá sníţit mnoţství záměsové vody a omezit 

segregaci a pocení betonu. 
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Tab. č. 10: Vlastnosti plastifikační přísady CHRYSO ® Air A [25] 

Vlastnosti Jednotka Hodnota 

Barva - Hnědá 

Hustota při 20 ⁰C Kg/dm3 1,15 

Bod tuhnutí ⁰C -3 

Obsah Cl % ≤1 

pH - 10,5 

Obsah alkálií (ekv. Na2O) % ≤5 

Obsah sušiny (při teplotě 105 ⁰C po 

dobu 24 hodin) 
% 30,5 

 

4.3.1.4 Vlákna 

Pro experimentální část bylo pouţito dvou typu vláken. V prvním 

případě se jednalo o celulózová vlákna CHRYSO Fibre UF - 500, která 

jsou určena pro pouţití do betonu a druhý typ vláken byla celulózová 

vlákna od společnosti Greencel s.r.o., která nejsou primárně pouţívaná 

do betonu. 

 

CHRYSO Fibre UF – 500 

Vlákna CHRYSO FIBRE UF – 500 jsou mechanicky uspořádaná a 

vytvarována do podoby malých čtverečků o rozměrech 5 x 0,5 mm. 

Vlákna jsou chemicky hydrofobizovaná a upravená tak, aby je bylo 

moţno pouţít do betonových směsí. Vlákna se dodávají v balení o 

hmotnosti 450 g s doporučeným dávkováním v rozmezí 0,45 – 0,9 

kg/m3 betonu. Vlákna se dávkují do suché betonové směsi bez 
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přítomností cementu, kde vlivem intenzivního míchání dochází k 

rozdruţení čtverečků na jednotlivá vlákna. 

Obr. č. 17: Vlákna CHRYSO FIBRE UF – 500 

 

 

Tab. č. 11: Vlastnosti vláken CHRYSO FIBRE UF – 500 [26] 

Vlastnosti Jednotka Hodnota 

Barva - Bíla 

Hustota  kg/m3 1 100 

Délka mm 1,9 – 2,3 

Průměr mm 14 -17 

Počet vláken kus/g- 1,6 miliónů 

Měrná plocha vláken cm2/g 25 000 

Pevnost v tahu MPa 600 - 900 

Youngův modul pruţnosti MPa 8 500 

Bod tání ⁰C 135 

 

GREENCEL GW/A2 
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Jedná se o bělená hydrofobizovaná vlákna s vysokým obsahem 

celulózy. Je důleţité zmínit, ţe se jedná o vlákna, která nejsou primárně 

určená do betonů. Výrobce uvádí pouţití jako plnivo, zahušťovadlo, 

tvarový stabilizátor a absorbent.  

Obr. č. 18: Vlákna GREENCEL GW/A2 

 

 

Tab. č. 12: Vlastnosti vláken GREENCEL GW/A2 [27] 

Vlastnosti Jednotka Hodnota 

Barva - Bíla 

Objemová hmotnost  g/l 35 – 55 

Délka mm 2000 

Obsah celulózy % 99,5 

Sušina % 93 

Obsah popelu % 730 

Absorpce vody MPa 6 

pH MPa 8 500 

Bod tání ⁰C 135 
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4.3.2 Navrţené receptury 

Pro experimentální práci byl zvolen cement CEM I 42,5 R. Dávka 

cementu byla 400 kg/m3 s vodním součinitelem 0,4325. Bylo pouţito 3 

druhu kameniva, a to těţená frakce 0 – 4 mm Ţabčice, drcená frakce 4 

– 8 mm Olbramovice a frakce 8 – 16 mm drcená Olbramovice. Pro 

referenční recepturu bylo pouţito dvou přísad, plastifikační přísada 

v dávce 0,8 kg na 100 kg cementu a provzdušňovací přísada v dávce 

0,1 kg na 100 kg cementu. Vedle referenční receptury byly vyrobeny 

receptury s přídavkem vláken CHRYSO Fibre UF – 500 a GREENCEL 

GW/A2 v dávce 0,9 kg/m3 pro oba dva druhy vláken. Oproti referenční 

receptuře byly vyrobeny totoţné betony, které neobsahovaly 

provzdušňovací přísadu. 
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Tab. č. 13: Sloţení jednotlivých receptur 

  

Sloţení betonu na 1m3 

Suroviny 

Receptura [kg/m3] 

A B C D E F 

CEM 42,5R 400 400 400 400 400 400 

Voda 173 178 178 175 178 178 

0-4 810 810 810 810 810 810 

4-8 220 220 220 220 220 220 

8-16 793 793 793 793 793 793 

PlastifikačnÍ přísada 

CHRYSO Plast 760 
3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 

Provzdušňovací přísada 

CHRYSO Air A 
0,4 0,4 0,4 - - - 

Vlákna CHRYSO  Fibre UF 

– 500 
- 0,9 - - 0,9 - 

Vlákna Greencel  GW/A2 - - 0,9 - - 0,9 
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Tab. č. 14: Označení betonových směsí 

Receptura Sloţení betonu 

A Beton s provzdušňovací přísadou a bez obsahu vláken 

B 
Beton s provzdušňovací přísadou a s obsahem vláken CHRYSO  Fibre 

UF – 500 

C 
Beton s provzdušňovací přísadou a s obsahem vláken Greencel  

GW/A2 

D Beton bez provzdušňovací přísady a bez obsahu vláken 

E 
Beton bez provzdušňovací přísady a s obsahem vláken CHRYSO  

Fibre UF – 500 

F 
Beton bez provzdušňovací přísady a s obsahem vláken Greencel  

GW/A2 

 

 

4.3.3 Čerstvý beton 

Na čerstvém betonu bylo provedeno stanovení konzistence betonu, 

měřil se obsah vzduchu a objemová hmotnost betonu. 

 

4.3.3.1 Zkouška sednutí kuţelem  

Zkouška sednutí kuţelem byla provedena dle normy ČSN 12 350 – 2 

Zkušební postup: 

Forma i s podkladní deskou se navlhčí a poloţí na vodorovnou 

podkladní desku. Forma se plní ve třech vrstvách, kaţdá o 1/3 výšky 

kuţele. Kaţdá vrstva (1, 2 a 3) se zhutňuje 25 vpichy propichovací tyčí 

tak, aby mírně zasahovaly do předchozí vrstvy. Forma je plněna 

betonem aţ po okraj horní základny a přebytek betonu je odstraněn 

propichovací tyčí válivým seříznutím. Forma je poté oddělena od 

betonu během 5 – 10 sekund a poté se změří sednutí v milimetrech a 

zatřídí se do jednotlivých tříd. 
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Tab. č. 15: Klasifikace podle sednutí kuţele S – slumptest  

S0 – směs velmi tuhá S1 – směs tuhá 

S2 – směs plastická S3 – směs měkká 

S4 – směs velmi měkká S5 – směs tekutá 

Stupeň Sednutí [mm] 

S1 10 – 40 

S2 50 – 90 

S3 100 - 150 

S4 160 - 210 

S5 ≥ 210 

 

[28]  
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4.3.3.2 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu 

Měření obsahu vzduchu v čerstvém betonu se provádí dle evropské 

normy ČSN EN 12 350-7. Tato norma uvádí dvě metody. Pro obě platí 

limit maximální velikosti hutného nebo těţkého kameniva o maximální 

velikosti zrn do 63 mm.  Tyto metody se nesmí pouţívat pro betony s 

lehkým kamenivem, se zpěněnou vysokopecní struskou nebo s velmi 

pórovitým kamenivem, vzhledem k velké hodnotě opravného součinitele 

pro kamenivo s porovnání s obsahem vzduchu v betonu. Rozlišujeme 

metodu vodního sloupce a tlakoměrnou metodu. V této práci byla 

pouţita tlakoměrná metoda se zkušebním tlakoměrným přístrojem. 

[29] 

 

4.3.3.3 Objemová hmotnost čerstvého betonu 

Měření objemové hmotnosti ČB bylo provedeno dle normy ČSN EN 12 

350-6. (Zkoušení čerstvého betonu – Část 6: Objemová hmotnost). 

Tato norma uvádí metodu pro stanovení objemové hmotnosti 

zhutněného čerstvého betonu v laboratoři i na staveništi. Čerstvý beton 

je zhutněn v tuhé a vodotěsné nádobě známého objemu a hmotnosti a 

následně je zváţen. 

Objemová hmotnost se vypočte z následujícího vztahu:  

  
     

 
                  

Kde: 

D - objemová hmotnost čerstvého betonu [kg/m3] 

m1 - hmotnost prázdné nádoby [kg] 

m2 - hmotnost nádoby naplněné zhutněným betonem [kg], 

V - objem nádoby [m3] 

Objemová hmotnost čerstvého betonu se zaokrouhluje na nejbliţších 

10 kg/m3. [30] 
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4.3.4 Ztvrdlý beton 

Na ztvrdlém betonu se po 28 dnech od zamíchání betonu stanovila 

objemová hmotnost, pevnost betonu v tahu ohybem a pevnost betonu 

v tlaku. 

 

4.3.4.1 Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu byla změřena dle ČSN EN 12 

390-7 (zkoušení ztvrdlého betonu. Část 7: Objemová hmotnost 

ztvrdlého betonu). Tato norma uvádí metodu pro stanovení objemové 

hmotnosti ztvrdlého betonu a to pro lehký, obyčejný i těţký beton. 

 

Pro výpočet objemové hmotnosti ztvrdlého betonu byl pouţit následující 

vztah: 

  
 

     
                  

Kde: 

D - objemová hmotnost ztvrdlého betonu [kg/m3] 

m - hmotnost zkušebního vzorku [kg] 

a, b, c - rozměry zkušebního tělesa [mm] 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu se zaokrouhluje na nejbliţších 10 

kg/m3. [31] 

 

4.3.4.2 Pevnost betonu v tahu ohybem 

Pevnost v tahu za ohybu byla stanovena dle normy ČSN EN 12 390-5. 

(Zkoušení ztvrdlého betonu – Část 5: Pevnost v tahu ohybem 

zkušebních těles.) Hranolová zkušební tělesa jsou vystavena 

ohybovému momentu od zatíţení přenášeného prostřednictvím horních 

zatěţovacích a spodních podpěrných válečků. Největší dosaţené 

zatíţení se zaznamená a vypočte se pevnost v tahu ohybem. 
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Obr. č. 19: Schéma čtyřbodového ohybu [32]  

 

 

Pevnost v tahu ohybem je dána následujícím vztahem:  

 

kde: fcf …pevnost v tahu ohybem [MPa], 

 F  …maximální zatíţení [N], 

 d1 a d2 … rozměry příčného průřezu tělesa [mm]. 

Pevnost v tahu ohybem se zaokrouhlí na nejbliţší 0,1MPa. 

[32] 

 

4.3.4 Pevnost betonu v tlaku 

Pevnost v tlaku zkušebního tělesa byla stanovena dle normy ČSN EN 

12 390-3. (Zkoušení ztvrdlého betonu – část č: Pevnost v tlaku 

zkušebních těles). Zkušební tělesa jsou zatěţována silou aţ do 

porušení ve zkušebním lisu, který vyhovuje EN 12 390-4. Maximální 

zatíţení při rozdrcení tělesa se zaznamená a vypočte se pevnost v 

betonu v tlaku. 

Pevnost v tlaku je vyjádřená následujícím vztahem:  



63 

 

 

   
 

 
              

Kde: 

    fc - pevnost v tlaku [MPa]  

             F - maximální síla působící na zkušební těleso [N]  

             A -  plocha zkušebního tělesa, na kterou působí zatíţení [mm2]  

Pevnost betonu v tlaku se zaokrouhlí na nejbliţší 0,1 MPa. [33] 

 

4.3.5 Vyhodnocení vlastností betonu v 

čerstvém stavu 

 

4.3.5.1 Konzistence čerstvého betonu 

 

Po namíchání betonové směsi bylo ihned provedeno stanovení 

konzistence betonu. Konzistence se stanovila podle zkoušky sednutí 

kuţele. 

Betonové receptury byly zatříděny podle klasifikace sednutí kuţele do 

třídy S3, interval sednutí od 100 do 150 mm. U betonu A byla 

konzistence stanovena sednutí kuţelem 105 mm. Při míchání betonů B 

a C bylo pouţito větší mnoţství záměsové vody, abychom dosáhly 

potřebné konzistence při pouţití vláken do betonu. U betonu D, E a F 

bylo rovněţ při uţití vláken pouţito většího mnoţství záměsové vody (o 

5 kg/m3 oproti receptuře bez vláken).  
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Tab. č. 16: Konzistence betonu podle zkoušky sednutí kuţelem 

Receptura Sednutí [mm] Třída 

A 105 S3 

B 110 S3 

C 120 S3 

D 110 S3 

E 130 S3 

F 110 S3 

 

Graf č. 1: Konzistence betonu podle zkoušky sednutí kuţele 

 

 

4.3.5.2 Stanovení obsahu vzduchu v čerstvém betonu 

Pomocí tlakové nádoby byl v čerstvém betonu stanoven obsah 

vzduchu. U betonu A byl stanoven obsah vzduchu 6,5 %, coţ bylo více 

neţ u betonu B 6,1 % a C 5,9 %. U betonu, kde nebylo pouţito 
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provzdušňovací přísady, byl obsah vzduchu u betonu D 2,1 %, E 2,2 % 

a F 2,2 %.  

 

Tab. č. 17: Obsah vzduchu v čerstvém betonu 

Receptura Obsah vzduchu [%] 

A 6,5 

B 6,1 

C 5,9 

D 2,1 

E 2,2 

F 2,2 

 

Graf č. 2: Obsah vzduchu v čerstvém betonu 
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4.3.5.3 Objemová hmotnost betonu 

Objemová hmotnost v čerstvém betonu byla stanovena od 2250 kg/m3 

do 2 380 kg/m3. U betonu s pouţitím provzdušňovací přísady byla 

objemová hmotnost nepatrně menší neţ u betonu bez provzdušňovací 

přísady.  

 

Tab. č. 18: Objemová hmotnost čerstvého betonu 

Receptura Objemová hmotnost [kg/m3] 

A 2 290 

B 2 250 

C 2 290 

D 2 380 

E 2 380 

F 2 330 
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Graf č. 3: Objemová hmotnost čerstvého betonu 

 

 

4.3.6. Vyhodnocení vlastností betonu 

v ztvrdlém stavu 

 

4.3.6.1 Objemová hmotnost betonu 

Objemová hmotnost ztvrdlého betonu byla měřena po 28 dnech zrání 

betonu ve vlhkém prostředí. Objemová hmotnost v porovnání s 

čerstvým stavem se příliš neměnila. U betonu A došlo ke zmenšení 

objemové hmotnosti o 3,1 %, u betonu B se objemová hmotnost 

zmenšila o pouhých 0,44 %, u betonu C došlo ke zmenšení objemové 

hmotnosti o 0,87 %, u betonu D a E byla objemová hmotnost zmenšena 

o 0,85 % a u betonu F se objemová hmotnost zmenšila o 0,86 %.  
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Tab. č. 19: Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém betonu a 

ztvrdlém betonu 

Receptura 

Objemová hmotnost [kg/m3] 

Čerstvý beton Ztvrdlý beton 

A 2 290 2 220 

B 2 250 2 240 

C 2 290 2 270 

D 2 380 2 360 

E 2 380 2 360 

F 2 330 2 310 

 

Graf. č. 4: Porovnání objemové hmotnosti v čerstvém betonu a ztvrdlém 

betonu 
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4.3.6.2 Pevnost betonu v tlaku 

Pevnost betonu v tlaku byla stanovována po 28 dnech zrání betonu. 

Betony s obsahem provzdušňovací přísady dosáhly výrazně menších 

pevností neţ betony bez provzdušňovací přísady. To můţe být 

vysvětleno tím, ţe betony bez pouţití provzdušňovací přísady měli 

hutnější a méně pórovitou strukturu. Betony s provzdušňovací přísadou 

dosahovaly také niţší objemové hmotnosti (v intervalu 2 220 do 2 270 

kg/m3 oproti betonům bez provzdušňovací přísady 2 310 do 2360 

kg/m3). Betony s provzdušňovací přísadou dosáhly pevnosti v tlaku od 

36,4 MPa do 38,0 MPa, naopak betony bez provzdušňovací přísady 

dosahovaly pevnosti od 51,3 MPa aţ do 60,4 Mpa. U betonu D bylo 

vlivem hutnější struktury oproti betonu A dosaţeno větší pevnosti o 39,7 

%, u betonu E v porovnání s betonem B bylo dosaţeno větší pevnosti o 

32,8 % a u betonu F v porovnání s betonem C bylo dosaţeno větší 

pevnosti o 25,9 %. 

 

Tab č. 20: Pevnost betonu v tlaku  

 

 

4.3.6.3 P

e

v

n

o

s

t 

 

Receptura Pevnost betonu v tlaku [MPa] 

A 36,4 

B 36,6 

C 38,0 

D 60,4 

E 54,5 

F 51,3 
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Graf č. 5: Pevnost betonu v tlaku  

 

 

4.3.6.3 Pevnost betonu v tahu ohybem 

Po 28 dnech zrání betonu byla provedena zkouška pevnosti v tahu čtyř 

bodovým ohybem. Pevnost v tahu ohybem byla porovnávána 

s pevností betonu v tlaku. U betonu A byla pevnost v tahu ohybem 

v porovnání s pevnosti v tlaku 15,1 %, u betonu B 15,57 %, u betonu C 

13,7%, u betonu D 11 %, u betonu E 12 % a u betonu F 11,3 %. 

Pouţita vlákna neměla pro pevnost betonu v tahu ohybem ţádný vliv. 
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Tab. č. 21: Pevnost betonu v tahu ohybem 

Receptura 
Pevnost betonu v tahu ohybem 

[MPa] 

A 5,5 

B 5,7 

C 5,2 

D 6,6 

E 6,5 

F 5,8 

 

Graf č. 6: Pevnost betonu v tahu 
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4.4. Experimentální část II 

V této etapě bylo připraveno ze všech betonových receptur 6 

zkušebních krychlí o rozměrech 100x100x100 mm. Sledovány byly 

změny fyzikálně – mechanických vlastností před zatěţováním a po 

něm. Byla sledována změna pevnosti betonu v tlaku a změna 

nasákavosti betonu. Vzorky byly zatěţovány vysokými teplotami (400 

°C, 600 °C a 800 °C) v laboratorní peci od firmy Clasic s.r.o.  

 

Nasákavost betonu byla stanovena pomocí zkušebních těles, která byla 

nejprve zváţena a poté byla vloţena na do sušárny o teplotě 105°C, po 

dobu neţ u těles došlo vlivem vysychání k ustálení na konstantní 

hmotnost. Po uplynutí poţadované doby, byla tělesa vyjmuta ze 

sušárny a po ochlazení na teplotu místnosti opět zváţena. Tělesa byla 

poté vloţena do vany a zalila se vodou, 2 cm nad horní povrch těles. V 

předem určených časových intervalech byly zkušební tělesa z vody 

vyjmuty, osušeny vlhkou hadrou a zváţeny. Měřilo se dosaţení 

konstantní hmotnosti nasycení betonu vodou. Hmotnosti ve vysušeném 

a nasyceném stavu se zaznamenali a poté pouţily k vyhodnocení 

zkoušky 

Nasákavost NV [%] se určí podle vztahu: 

 

[34] 
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Obr. č. 20: Laboratorní pec pouţitá pro zatěţování vzorku vysokou 

teplotou 

 

 

V této etapě bylo také zaznamenáno deformačních změn betonu 

během výpalu. Pro toto měření byla pouţita laboratorní pec od firmy 

Clasic s.r.o. s měřícím zařízením a počítačovým programem pro 

záznam průběhu teploty a deformací v reálném čase. Pro 

zaznamenávání deformací bylo na peci nainstalováno měřící zařízení, 

které se sestávalo z tyče, která byla vyrobena z materiálu, který při 

vysokých teplotách nemění svoje rozměry, stejně jako podkladní plocha 

pro zkušební vzorek. Na vnější straně pece pak bylo k této tyči 

připevněno měřící zařízení, které snímá deformace zkušebního tělesa 

do 4000 μm jak v kladných, tak i záporných hodnotách. 

  



74 

 

Obr. č. 21: Detail zařízení pro zatěţování vzorku a měření 

deformačních změn betonu při působení vysokých teplot. 
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Zatěţování vzorků vysokou teplotou bylo provedeno dle následující 

křivky: 

 

Obr. č. 22: Způsob teplotního zatěţování vzorků. 

 

 

4.4.1. Vliv vysoké teploty na pevnost betonu v tlaku 

Měření pevnosti betonu v tlaku při působení vysoké teploty bylo 

provedeno na zkušebních tělesech o rozměrech 100 x 100x 100 mm. 

Pro tuto zkoušku bylo pouţito z kaţdé receptury 3 zkušebních těles a ta 

byla vystavena působením teploty na 400 ⁰C, 600 ⁰C a 800 ⁰C. 

Výsledky měření jsou zaznamenány v následujících tabulkách.  
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Tab. č. 22: Pevnost v tlaku u betonu vystaveny teplotě 400 ⁰C 
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Graf č. 7: Pevnost v tlaku u betonu vystavených teplotě 400 ⁰C 
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Tab. č. 23: Pevnost v tlaku u betonu vystaveny teplotě 600 ⁰C 
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Graf č. 8: Pevnost v tlaku u betonu vystavených teplotě 600 ⁰C 
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Receptura Pevnost betonu v tlaku zatíţen 
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Tab. č. 24: Pevnost v tlaku u betonu vystaveny teplotě 800 ⁰C 
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Graf č. 9: Pevnost v tlaku u betonu vystavených teplotě 800 ⁰C 
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Receptura Pevnost betonu v tlaku zatíţen 
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Tab. č. 25: Změna pevnosti betonu v tlaku vlivem působení vysoké 

teploty 

Receptura Pevnost v tlaku [MPa] 

 Bez 

vystavení 

teploty 

Vystavený 

teplotě 400 

[⁰C] 

Vystavený 

teplotě 600 

[⁰C] 

Vystavený 

teplotě 800 

[⁰C] 

A 36,4 26,1 23,4 17,1 

Změna pevnosti 

v tlaku[%] 
 -28,3 -35,7 -53,0 

B 36,6 29,7 22,9 18,6 

Změna pevnosti 

v tlaku[%] 

 
-18,9 -37,4 -49,2 

C 38 33,5 29,4 19,8 

Změna pevnosti 

v tlaku[%] 

 -11,8 -22,6 -52,1 

D 60,4 54,2 44,1 21 

Změna pevnosti 

v tlaku[%] 
 -10,3 -26,9 -65,2 

E 54,5 50,3 34,1 18 

Změna pevnosti 

v tlaku[%] 

 -7,7 -37,4 -66,9 

F 51,3 38,6 32,8 15 

Změna pevnosti 

v tlaku[%] 
 -24,7 -36,1 -70,8 
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Graf č. 10: Změna pevnosti betonu v tlaku vlivem působení vysoké 

teploty  

 

 

Při zatěţování betonu vysokou teplotou došlo k poklesu pevnosti 

betonu v tlaku, coţ bylo předpokládáno, jak uţ bylo uvedeno 

v teoretické části této práce. 

Při porovnávání jednotlivých betonů bylo zaznamenáno, ţe přídavek 

vláken v kombinaci s vyšším obsahem vzduchu zlepšil chování betonu 

a tím se redukoval pokles pevnosti betonu v tlaku. Toto zlepšení bylo 

zaznamenáno zejména při zatěţování teplotou 800 °C v porovnání 

s betony bez provzdušnění. 

U betonu bez provzdušňovací přísady byl pokles pevnosti při vystavení 

teplotě 800 ⁰C zásadnější neţ u betonu, která obsahovala 

provzdušňovací přísadu. Pokles pevnosti betonu v tlaku byl u betonu 

s provzdušňovací přísadou A 53,0 %, u betonu 49,2 %B a u betonu C 

52,1 %. Pokles pevnosti u betonu bez provzdušňovací přísady byl u 

betonu D 65,2 %, u betonu E 66,9 % a u betonu F dokonce 70,8 %.  
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4.4.2. Vliv vysoké teploty na nasákavost 

betonu 

Měření nasákavosti betonu bylo provedeno na zkušebních tělesech o 

rozměrech 100 x 100x 100 mm. Pro tuto zkoušku bylo pouţito z kaţdé 

receptury 3 zkušebních těles a ty byly vystaveny působením teploty na 

400 ⁰C, 600 ⁰C a 800 ⁰C. Výsledky měření jsou zaznamenány 

v následujících tabulkách. 

 

Tab. č. 26: Nasákavost betonu bez vystavení teploty 

Receptura Nasákavost [%] 

A 4,78 

B 4,66 

C 4,42 

D 5,14 

E 4,99 

F 4,93 
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Graf č. 11: Nasákavost betonu bez vystavení teploty 
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Tab. č. 27: Nasákavost betonu vystaveného teplotě 400 ⁰C 

Receptura Nasákavost [%] 

A 7,36 

B 7,25 

C 7,10 

D 6,41 

E 6,05 

F 5,82 

 

Graf č. 12: Nasákavost betonu vystaveného teplotě 400 ⁰C 
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Tab. č. 28: Nasákavost betonu vystaveného teplotě 600 ⁰C 

Receptura Nasákavost [%] 

A 8,78 

B 8,65 

C 8,47 

D 7,65 

E 7,98 

F 8,33 

 

Graf č. 13: Nasákavost betonu vystaveného teplotě 600 ⁰C 

 

  

8,78 
8,65 

8,47 

7,65 

7,98 

8,33 

7

7,2

7,4

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

A B C D E F

N
as

ák
av

o
st

 [
%

] 

Receptury 

Nasákavost betonu vystavený teplotě  
600 ⁰C 



85 

 

Tab. č. 29: Nasákavost betonu vystaveného teplotě 800 ⁰C 

Receptura Nasákavost [%] 

A 7,32 

B 9,65 

C 8,58 

D 10,25 

E 9,62 

F 9,20 

 

Graf č. 14: Nasákavost betonu vystaveného teplotě 800 ⁰C 
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Tab. č. 30: Změna nasákavosti betonu vlivem působení vysoké teploty 

Receptura Nasákavost [%] 

 Bez 

vystavení 

teploty 

Vystavený 

teplotě 400 

⁰C 

Vystavený 

teplotě 600 

⁰C 

Vystavený 

teplotě 800 

⁰C 

A 4,78 7,36 8,78 7,32 

B 4,66 7,25 8,65 9,65 

C 4,42 7,10 8,47 8,58 

D 5,14 6,41 7,65 10,25 

E 4,99 6,05 7,98 9,62 

F 4,93 5,82 8,33 9,20 

 

Graf. č. 15: Změna nasákavosti betonu v tlaku vlivem působení vysoké 

teploty 
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Graf č. 16: Procentuální porovnání změny nasákavosti betonů 

působením vysoké teploty 

 

 

Měřením bylo zjištěno, ţe vlivem vysoké teploty dochází k zvyšování 

nasákavosti betonu. U betonů, které nebyly vystaveny vysoké teplotě, 

byly nasákavost od 4,42 % do 5,14 %. Betony bez přídavku 

provzdušňovací přísady vykazovaly větší nasákavost betonu něţ 

betony s přídavkem provzdušňovací přísady, oproti původnímu 

předpokladu. To mohlo být způsobeno nedostatečným zhutněním 

struktury a větší mezerovitosti betonu. Čím větší teplota působila na 

beton, tím byla nasákavost betonu vyšší.  

 

4.4.3. Záznam deformací betonu v závislosti na 

teplotě a čase 

 

V následujících grafech jsou uvedeny křivky teploty a deformací 

při teplotním zatěţování v reálném čase. Na pravé ose y je zobrazena 

stupnice teploty a na levé ose y je zobrazena stupnice deformace v µm. 

Doba snímání je uvedena na vodorovné ose x ve tvaru Hodina: minuta. 
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4.4.3.1 Vyhodnocení deformací pro teplotu 400 ⁰C 

Graf č. 17: Deformační změny betou receptury A při zatíţení teplotou 

400 °C 
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Graf č. 18: Deformační změny receptury B při zatíţení teplotou 400 °C 
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Graf č. 19: Deformační změny receptury C při zatíţení teplotou 400 °C 

 



92 

 

Graf č. 20: Deformační změny receptury D při zatíţení teplotou 400 °C 
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Graf č. 21: Deformační změny receptury E při zatíţení teplotou 400 °C 
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Graf č. 22: Deformační změny receptury F při zatíţení teplotou 400 °C 
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4.4.3.2 Vyhodnocení deformací pro teplotu 600 ⁰C 

 

Graf č. 23: Deformační změny receptury A při zatíţení teplotou 600 °C 
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Graf č. 24: Deformační změny receptury B při zatíţení teplotou 600 °C 
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Graf č. 25: Deformační změny receptury C při zatíţení teplotou 600 °C 
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Graf č. 26: Deformační změny receptury D při zatíţení teplotou 600 °C 
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Graf č. 27: Deformační změny receptury E při zatíţení teplotou 600 °C 
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Graf č. 28: Deformační změny receptury F při zatíţení teplotou 600 °C 
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4.4.3.3 Vyhodnocení deformací pro teplotu 800 ⁰C 

 

Graf č. 29: Deformační změny receptury A při zatíţení teplotou 800 °C 

 



102 

 

Graf č. 30: Deformační změny receptury B při zatíţení teplotou 800 °C 
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Graf č. 31: Deformační změny receptury C při zatíţení teplotou 800 °C 
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Graf č. 32: Deformační změny receptury D při zatíţení teplotou 800 °C 
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Graf č. 33: Deformační změny receptury E při zatíţení teplotou 800 °C 
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Graf č. 34: Deformační změny receptury F při zatíţení teplotou 800 °C 
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Graf č. 35: Deformační změny receptur při zatíţení vysokých teplot 

 

Betony vystavené teplotě 400 ⁰C – Vratné deformace 

Betony vystavené teplotě 600 ⁰C - Částečně vratné deformace 

Betony vystavené teplotě 800 ⁰C – Nevratné deformace  
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Cílem této etapy bylo prozkoumat chování betonu při působení 

vysokých teplot, byl zde proveden záznam deformací vzorků v průběhu 

zatěţování vysokou teplotou a v průběhu chladnutí vzorků.  

Při zatěţování zkušebních vzorků na teplotu 400 ⁰C došlo k největším 

deformacím u betonu C s deformací - 1 243 μm a nejmenší deformace 

u betonu A s deformací – 915 μm. Po ochlazení vzorků docházelo u 

betonu vystavených teplotě 400 ⁰C k ustálení objemových změn zpátky 

na nulovou hodnotu, tudíţ docházelo k vratným deformacím.  

 

Při zatěţování zkušebních vzorků na teplotu 600 ⁰C došlo k největším 

deformacím u betonu D s deformací – 2 541 μm a nejmenší deformace 

u betonu A, s deformaci – 2 157 μm. Největší deformace nastala u 

betonu, který neobsahoval provzdušňovací přísadu a tím beton neměl 

dostatečné mnoţství pórů pro unikání vznikající vodní páry. Po 

ochlazení vzorků docházelo u betonu vystavených teplotě 600 ⁰C 

k ustálení objemových změn přibliţující se na nulovou hodnotu, tudíţ 

docházelo k částečně vratným deformacím.  

 

Při zatěţování zkušebních vzorků na teplotu 800 ⁰C došlo k největším 

deformacím u betonu C s deformací – 3 492 μm a nejmenší deformace 

u betonu A, s deformací – 3 375 μm. Po ochlazení vzorků docházelo u 

betonu vystavených teplotě 800 ⁰C k nevratným deformacím. 
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4.4.4. Vizuální posouzení betonu vystavené 

vysoké teplotě 

 

4.4.4.2 Vizuální posouzení betonu vystavený teplotě 

400 ⁰C 

Obr. č. 23: Vizuální posouzení zkušebních vzorků vystavené teplotě 

400 ⁰C 

 A B 

 

 C D 
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 E F 

 

 

4.4.4.2 Vizuální posouzení betonu vystavený teplotě 

600 ⁰C 

Obr. č. 24: Vizuální posouzení zkušebních vzorků vystavené teplotě 

600 ⁰C 

 A B 
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4.4.4.3 Vizuální posouzení betonu vystavený teplotě 

800 ⁰C 

Obr. č. 25: Vizuální posouzení zkušebních vzorků vystavené teplotě 

800 ⁰C 

 A B 

 

 C D 
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 E F 

 

 

Při vizuálním posouzení vystavených receptur vlivem vysoké teploty 

docházelo k barevným změnám betonů a zároveň k  zvětšujícímu se 

mnoţství trhlin.  

 

Při vystavení teploty 400 ⁰C nebylo u betonu zaznamenáno vzniku 

trhlinek, naopak bylo pozorováno výrazné barevné změny. Barva 

betonu při této teplotě byla výrazně červeno hnědá. Na vyhotovených 

snímcích je barevná změna nepatrná, coţ je projevem poměru světla a 

kvality pořízeného snímku. 

 

Při vystavení teploty 600 ⁰C bylo na povrchu betonu zpozorováno 

vznikající trhlinky, které ale nebyly velkého rozsahu. Na hranách 

zkušebních těles docházelo k odprýskávání malého mnoţství betonu. 

Barevná změna betonu při této teplotě, byla slabě nahnědlá, místy 

tvořila šedé skvrny. 

Při vystavení teploty 800 ⁰C bylo zpozorováno na zahřátých 

betonech  výrazné tvorby trhlinek, které přesahovaly přes hrany betonu. 

U betonů docházelo k odprýskávání rohů, coţ je patrno vidět i na 

pořízených snímcích. Barva u těchto betonů byla slabě našedlá a místy 

se tvořily nahnědlé fleky.  
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5. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na aktuální problematiku odolnosti 

betonů vůči působení vysokých teplot. V teoretické části byly 

zpracovány změny, probíhající v jednotlivých sloţkách betonů a změny, 

ovlivňující fyzikálně – mechanické vlastnosti betonu. V této části bylo 

rovněţ popsaný barevné změny, které nastávají v betonu vlivem 

působení vysoké teploty. 

 

Experimentální část diplomové práce byla rozdělena do dvou etap. 

V první etapě byly zpracovány vlastnosti pouţitých surovin a na základě 

toho byly navrţeny receptury pro experimentální část. Navrţeno bylo 6 

receptur, na kterých se provedly ihned po zamíchání zkoušení 

vlastností betonů v čerstvém stavu. Všechny druhy betonů byly 

navrţeny tak, aby dosáhly stupeň konzistence podle sednutí kuţele S3. 

Po stanovení vlastností betonů v čerstvém stavu, byly vytvořena 

zkušební tělesa, která byla uloţeny po dobu 28 dní a následně se na 

nich provedli zkoušky vlastností betonů v ztvrdlém stavu. Objemová 

hmotnost ztvrdlého betonu oproti čerstvému stavu byla nepatrně menší, 

coţ bylo způsobeno odpařením vody z betonu. Výsledná změna 

objemové hmotnosti byla u betonu A o 3,1 %, u betonu B se objemová 

hmotnost zmenšila o pouhých 0,44 %, u betonu C došlo ke zmenšení 

objemové hmotnosti o 0,87%, u betonu D a E byla objemová hmotnost 

zmenšena o 0,85 % a u betonu F se objemová hmotnost zmenšila o 

0,86 %. Pevnost betonu v tlaku dosáhla pevností od 36,4 N/mm2 do 

60,4 N/mm2, kde větších pevností bylo dosaţeno u betonů bez pouţití 

provzdušňovací přísady, které byly hutnější a měli menší pórovitost neţ 

betony s provzdušňovací přísadou. Pevnost betonu v tahu ohybem byla 

porovnávána s pevností betonu v tlaku. U betonu A byla pevnost v tahu 

ohybem v porovnání s pevnosti v tlaku 15,1 %, u betonu B 15,57 %, u 

betonu C 13,7%, u betonu D 11 %, u betonu E 12 % a u betonu F 

11,3%. Pouţita vlákna neměla pro pevnost betonu v tahu ohybem 

ţádný vliv. 
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V druhé etapě experimentální části byla vytvořena zkušební tělesa, 

která byla vystavena v elektrické peci vysoké teplotě (400 ⁰C, 600 ⁰C, 

800 ⁰C). Na takto zatíţených zkušebních tělesech byly provedeny 

zkoušky změny pevnosti betonu v tlaku, změny nasákavosti betonu a 

byly zjištěny deformační změny betonu v závislosti na teplotě a čase. 

Při zatěţování betonu vysokou teplotou došlo k poklesu pevnosti 

betonu v tlaku, coţ se předpokládalo, jak uţ bylo uvedeno v teoretické 

části této práce. Při porovnávání jednotlivých betonů bylo 

zaznamenáno, ţe přídavek vláken a rovněţ větší obsah vzduchu zlepšil 

chování betonu a tím se redukoval pokles pevnosti betonu v tlaku. 

Tohoto zlepšení bylo zaznamenáno zejména při zatěţování teplotou 

400 ⁰C, naopak při působení vyšší teploty neměla vlákna zásadní vliv 

na poklesu pevnosti zejména u teploty 800 ⁰C. Pokles pevnosti betonu 

v tlaku s provzdušněním při teplotě 800 ⁰C byl u betonu A 53,0 %, u 

betonu 49,2 %B a u betonu C 52,1 %. Pokles pevnosti betonu v tlaku 

bez provzdušnění při teplotě 800 ⁰C byl u betonu D 65,2 %, u betonu E 

66,9 % a u betonu F dokonce 70,8 %.  

Při stanovení nasákavosti betonu byla stanovena zvyšující se 

nasákavost betonu vlivem zvyšující se teploty působící na beton. 

Nasákavost se postupně zvětšovala s vyšší teplotou zahřívání betonu. 

Největší nasákavosti dosáhly betony při vystavení teploty 800 ⁰C. 

V elektrické peci se během zahřívání betonu pozorovali rovněţ 

deformační změny betonu v závislosti na teplotě a čase. Největší 

deformační změny byly zaznamenány při teplotě 800 ⁰C, kde u betonu 

D byla deformace při této teplotě – 3 492 μm. Nejmenší deformace byla 

zaznamenána při zahřívání betonu na teplotu 400 ⁰C, kde u betonu A 

byla deformace při této teplotě – 915 μm. Při vystavení betonu teplotě 

400 ⁰C docházelo pokaţdé k vratným deformačním změnám, u betonu 

vystavených 600 ⁰C docházelo k částečně vratným deformačním 

změnám a u betonu, které byly vystaveny teplotě 800 ⁰C, docházelo 

k nevratným deformačním změnám. 
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Poslední fáze této etapy bylo vizuálně zhodnotit betony po teplotním 

zatíţení. Význam se nejvíce kladl na barevnou změnu betonu a na 

změnu povrchu betonu. Betony vystavené teplotě 400 ⁰C vykazovaly 

intenzivní červeno – hnědé zbarvení betonů, coţ bylo předpokládáno, 

jak uţ bylo popsáno v teoretické části této práce. Při této teplotě 

nedocházelo ke vzniku trhlin a k povrchovým změnám betonu. Při 

působení teploty 600 ⁰C byla zpozorována na zahřátých vzorcích 

betonu místa nahnědlé barvy, místy se vyskytovaly šedé skvrny. Tato 

barevna změna byla vyvolána rozkladem Portlanditu kolem teploty 550 

⁰C, který v betonu vyvozuje vznik jasnějších barev. Na hranách 

zkušebních těles bylo zpozorováno odprýskávání malého mnoţství 

betonu. Při působení teploty 800 ⁰C byl na zahřátých vzorcích betonů 

zpozorován vznik slabě našedlé barvy, místy s nahnědlými fleky. Při 

této teplotě bylo zpozorováno největších povrchových změn, zejména 

rozšířená tvorba trhlin vlivem dehydratace cementového kameniva a 

značné odprýskávání hran betonů. 

 

Vyhodnocením diplomové páce bylo potvrzeno degradačních účinků 

betonu, působením vysoké teploty. V experimentální části bylo 

sledováno změny pevnosti betonu v tlaku. Změny vzniklé ve struktuře 

betonu byly sledovány zkoušením nasákavosti, kde ve struktuře vlivem 

zahřívání betonu docházelo k růstu nasákavosti a porušení betonu. Při 

zahřívání betonu byly zaznamenány rovněţ deformace betonu, které při 

teplotě 800 ⁰C byly nevratné. 

 

Přidáním celulózových vláken, bylo sledováno pozitivních vlastností 

betonu při působení vysokých teplot. Vliv vláken zlepšujících vlastností 

betonu při zahřívání bylo prokázáno jak pro vlákna určená do betonu 

(CHRYSO Fibre UF – 500), tak i pro celulózová vlákna jemná 

(GREENCEL GW/A2), která nejsou primárně do betonu pouţívána. 
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