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ÚVOD 

Beton je v dnešní době nejpouţívanější stavební materiál. Jeho historie sahá 

aţ do období starého Egypta. Nejvýznamnější historickou zachovanou 

stavbou je římský Pantheon, chrám kruhového průřezu se shodným 

průměrem a výškou, úctyhodných 43,2 m, který byl postaven ve 2. století 

našeho letopočtu. Za tu dobu prošel beton značným vývojem a v dnešní 

době známe mnoho jeho podob a pouţití. K výrobě betonů dnes pouţíváme 

příměsí, chemických přísad s rozmanitými účinky i speciálních kameniv, 

a proto jsme schopni dosáhnout dříve nepředstavitelných parametrů. Jedním 

ze speciálních druhů betonu je těţký beton. 

Těţký beton se odlišuje od běţného hutného betonu zejména vyšší 

objemovou hmotností. Nejznámějším vyuţitím těţkého betonu je pro stínění 

různých druhů záření. Stále častěji je potřeba hledat alternativní moţnosti 

k některým běţným materiálům, a to z důvodu vysoké ceny, vlivu na ţivotní 

prostředí, odlišným poţadovaným vlastnostem, a tak se začal těţký beton 

vyuţívat pro výrobu závaţí, odolných konstrukcí apod. 

Cílem práce je prozkoumat moţnosti nahrazení olověných rybářských 

závaţí, která jsou zdraví škodlivá a připravuje se jejich moţné omezení nebo 

zákaz pouţívání, za závaţí vyrobená z jemnozrnného těţkého betonu.  
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

1. TĚŽKÉ BETONY 

Jsou to hutné betony s objemovou hmotností nad 2600 kg·m-3 ve vysušeném 

stavu. Vysokých objemových hmotností se dosahuje pouţitím těţkého 

kameniva (tzn. kameniva s objemovou hmotností nad 3000 kg·m-3). Ve 

speciálních případech se také vyuţívá barytového cementu. Nejčastěji se 

tyto betony pouţívají jako tzv. stínící betony pro ochranu proti záření 

v jaderné energetice, nemocnicích, kde se záření vyuţívá pro diagnostiku 

i léčbu nebo ve výzkumných centrech. Také se ale vyuţívají k zatěţování 

konstrukcí, například pro základy dynamicky namáhaných strojů. Dále 

mohou slouţit jako ochrana proti nárazu nebo pro výrobu závaţí 

nejrůznějších druhů, například závaţí jeřábů. Plniva do těchto betonů bývají 

ocelové broky, synteticky vyráběný korund nebo z přírodních kameniv: baryt, 

ţelezné rudy – magnetit a hematit a další. [1], [13], [18] 

Záření s malou vzdáleností doletu (záření α a β) potřebuje ke stínění tloušťku 

betonu jen několik milimetrů. Pro pronikavé (tzv. tvrdé) γ záření lze pouţít 

jakékoliv těţké materiály. Pro neutronové záření se pouţívají horniny 

obsahující vodík (nejčastěji vodu), který absorbuje neutrony za vzniku 

γ záření.  Beton o tloušťce 300 mm a objemové hmotnosti 3000 kg·m-3 stačí 

k odstínění rentgenového záření, které má napětí 60 aţ 400 kV. [1] 

Sloţení těţkého betonu je velmi individuální podle vyuţití. Při ochraně proti 

záření, kdy jsou objekty realizovány v relativně velkých objemech, je třeba 

předejít zahřátí betonu na kritické teploty vývinem hydratačního tepla. Proto 

je třeba správně volit druh cementu (cementy vyšší pevnostní třídy mají vyšší 

vývin hydratačního tepla, také cementy s  vysokou počáteční pevností, mají 

vyšší vývin hydratačního tepla, neţ cementy s normální počáteční pevností). 

Také je třeba správně ošetřovat ztvrdlý beton, a to hlavně po betonáţi za 

vyšších teplot. [1], [4] 

Těţké kamenivo komplikuje míchání čerstvého betonu (menší objemy 

naplnění míchačky z důvodu vysoké hmotnosti, horší homogenizace). Při 

transportu lze ze stejných důvodů dováţet menší objemy betonu (ve 

srovnání s běţným betonem). A nakonec, při betonáţi je třeba kontrolovat, 
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aby nedocházelo k odměšování těţkých zrn kameniva. Z tohoto důvodu se 

někdy volí, oproti běţným (jednofázovým) betonáţím, betonáţe dvoufázové. 

V prvé fázi betonáţe se bednění naplní hrubým kamenivem, které se zhutní 

a ve druhé fázi se mezi kamenivo vhání přetlakem cementová malta. 

Kamenivo musí být čisté a poměr největšího zrna k nejmenšímu by měl být 

v rozmezí 6:1 aţ 10:1. Takto lze betonovat i těţko přístupná místa. [1], [14] 

Dvoufázové betonování lze provádět několika způsoby: 

1. Prepact – malta se zamíchává včetně příměsí a plastifikačních přísad, 

pouţité kamenivo má zrnitost 0 aţ 1,6 mm (někdy aţ 4 mm), míchá se 

ve speciální míchačce při zhruba 100 otáčkách za sekundu. 

2. Colcrete – míchání probíhá dvoustupňově, nejprve se míchá 

cementová suspenze a ta se poté smíchá s pískem o zrnitosti 0,3 aţ 

0,5 mm. 

3. Puddel – opačný způsob, kdy se do vrstvy cementové malty ukládá 

kamenivo a poté se vše zhutní. [1]  

1.1. Příklad použití 

Těţký beton byl pouţit například při stavbě nové ozařovny pro lineární 

urychlovač na Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Stavba probíhala od 

podzimu 2014 do února 2015 a při zhotovování monolitických konstrukcí zde 

také vypomáhali, hlavně tedy s měřením objemové hmotnosti, zaměstnanci 

stavební fakulty VUT v Brně. S ohledem na parametry konstrukce (tloušťky 

700 aţ 2200 mm) byl kladen poţadavek na nízký vývin hydratačního tepla. 

Ve všech recepturách byl proto pouţitý cement CEM II/B-S 32,5 R 

z cementárny Mokrá. Těţkého (stínícího) betonu bylo pouţito 390 m3, 

o poţadované objemové hmotnosti ve vysušeném stavu minimálně 2950 

kg·m-3. Objemová hmotnost v čerstvém stavu se blíţila ke 3100 kg·m-3. 

Pouţity byly dva druhy těţkého kameniva: barytové kamenivo (frakce 0/4) ze 

Slovenska a magnetitové, dodané firmou Latus CZ s. r. o. Betonáţ probíhala 

ve třech fázích, nejprve byly vybetonovány vnitřní stěny, a ve druhé a třetí 

fázi strop. Kontrola betonu byla prováděna ve třech stupních, v prvním stupni 

hned po namíchání a kontrolovala se objemová hmotnost pomocí 

odebraných zkušebních vzorků. Ve druhém stupni to bylo po dopravení 
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betonu na staveniště, zde pracovník stavební fakulty VUT v Brně změřil 

pomocí radiačního hutnoměru objemovou hmotnost před uloţením. Ve třetím 

stupni šlo hlavně o kontrolu kvality uloţení a zhutnění čerstvého betonu, 

znovu pomocí radiačního hutnoměru. Konzistence betonu byla poţadována 

120 aţ 140 mm sednutí kuţele, v tomto stavu byl beton vhodný k čerpání 

a zpracování. Za ţádných okolností nesmělo dojít k přerušení betonáţe, 

takţe byly přichystány záloţní stroje i betonárna. [2] 

1.2. Jemnozrnný těžký beton 

Při pouţití těţkého betonu pro jiné neţ stínící účely budou poţadavky 

odlišné. Z důvodu výroby např. relativně malých rozměrů závaţí, ale také 

například kvůli dostupnosti frakcí kameniva, je třeba vytvářet jemnozrnný 

těţký beton (cementovou maltu s těţkým kamenivem). U běţného hutného 

betonu bude nejlepším příkladem výroba podlahových potěrů, kde se vyuţívá 

jemnozrnných receptur. Při pouţití těţkého kameniva, se ale bude lišit 

zpracovatelnost a poţadavky na výsledný produkt. 

Základní poţadavky na jemnozrnný těţký beton by se daly specifikovat takto: 

 co nejniţší vodní součinitel, ale dostatečný pro dobré ukládání (čím 

vyšší vodní součinitel bude, tím výraznější bude segregace), 

 pouţití superplastifikační přísady s co nejlepším účinkem, 

 vyšší mnoţství cementu s ohledem na vyšší měrný povrch jemného 

kameniva, 

 minimální obsah vzduchu jak ve ztvrdlém, tak i v čerstvém betonu 

(mnoţství vzduchu v betonu nejvíce sniţuje jeho objemovou 

hmotnost), 

 co moţná nejefektivnější zhutnění, 

 v případě poţadavku na kvalitní povrch – kvalitní formy, separační 

prostředky, dostatečné mnoţství jemných podílů tuhých částic, pouţití 

vhodné vody (např. nerecyklované). [13] 
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2. NĚKTERÉ SLOŽKY TĚŽKÉHO BETONU 

2.1. Kamenivo 

Do těţkého betonu se vyuţívá těţké kamenivo. To je charakterizováno 

objemovou hmotností nad 3000 kg·m-3 a můţe být vyuţíváno přírodních 

zdrojů (hornin) nebo průmyslových produktů. [1], [3] 

Základní poţadavky kladené na těţké kamenivo: 

 zaručené sloţení zrnitosti, objemové hmotnosti, obsah krystalické 

vody a chemické sloţení, 

 kamenivo musí mít takový charakter, aby nedošlo k ohroţení pevnosti 

a hutnosti betonu, 

 při skladování a míchání kameniva nesmí docházet k přílišnému 

obrusu, 

 povrch kameniva nesmí sniţovat přídrţnost v maltě a betonu, 

 nesmí obsahovat látky škodlivé betonu, případně oceli. [3] 

Běţně pouţívaná kameniva: [1],[3] 

Baryt – obsahuje více neţ 85 % BaSO4. Objemová hmotnost se pohybuje 

mezi 4000 a 4300 kg·m-3. Pevnost v tlaku je průměrně okolo 48 MPa. Je 

málo odolný proti obrusu a vyuţívá se hlavně k masivním konstrukcím 

eliminujícím účinky záření. Dříve se také označoval názvem těţivec. Jeho 

cena je relativně nízká s ohledem na další těţká kameniva. 

Magnetit – ţelezná ruda, obsahuje aţ 65 % Fe. Objemová hmotnost se 

běţně pohybuje mezi 4600 kg·m-3 aţ 5100 kg·m-3. Pevnost v tlaku můţe být 

aţ 220 MPa. 

Limonit – obsahuje α-FeOOH a Fe2O3 a 6 aţ 11 % krystalické vody. 

Objemová hmotnost se pohybuje v rozmezí 3400 aţ 3650 kg·m-3. Pevnost 

v tlaku dosahuje aţ 300 MPa. 

Ocel, Litina – pouţít lze ocelové odřezky, odpad při obrábění, litinové broky, 

výhodou je hlavně vysoká objemová hmotnost (přibliţně 7850 kg·m-3). 

Korund – chemicky Al2O3, přírodní nebo syntetický. Objemová hmotnost 

3600 aţ 4300 kg·m-3, je mimořádně tvrdý (9. stupeň Mohsovy stupnice). 

Korund se pouţívá pro betony namáhané obrusem, například podlahy. 
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Ferosilicium – vyrábí se z křemene a ţelezné rudy. 

Podle konkrétních poţadavků se také pouţívají kombinace kameniv. [3] 

2.2. Cement 

V případě betonáţe stínících ochran proti záření se většinou jedná o masivní 

konstrukce, kde je potřeba zohlednit vývin hydratačního tepla. Hlavně 

v letních měsících je tedy vhodné pouţívat cementy s niţším vývinem 

hydratačního tepla. Prvním způsobem redukce vývinu hydratačního tepla je 

pouţití cementu niţší pevnostní třídy, coţ by z důvodu obvykle nepříliš 

vysokých statických poţadavků neměl být problém. Druhým způsobem je 

pouţití směsných cementů, které mají vlivem menšího obsahu portlandského 

slinku přirozeně niţší vývin hydratačního tepla nebo náhrady části 

portlandského cementu vhodnou příměsí. [5] 

V případě betonáţe menších prvků (například závaţí), kde je nutnost 

rychlého odformování, je situace opačná. Pro urychlení se vyuţívají cementy 

s vysokým vývinem hydratačního tepla a vyšších pevnostních tříd. Z důvodu 

poţadované lepší kvality povrchu mohou být dávky cementu zvyšovány. [5] 

2.3. Záměsová voda 

Nezbytnou součástí betonu je záměsová voda, ta slouţí k hydrataci cementu 

a zároveň k vytvoření zpracovatelné směsi betonu. Podíl hmotnosti vody ku 

hmotnosti cementu je označován jako vodní součinitel. Pro hydrataci 

cementu by při ideálních podmínkách stačila hmotnost vody, stanovená jako 

23 % hmotnosti cementu (vodní součinitel 0,23). V běţných podmínkách by 

se toto mnoţství vody nepodařilo dobře rozmíchat a zpracovatelnost betonu 

by byla nevhodná. V závislosti na technologii výroby, dopravy, ukládání, 

pouţití betonu aj., se volí vodní součinitel nejčastěji 0,35 aţ 0,8. Existují ale 

výjimky, při kterých je vodní součinitel jiný. [6], [1] 

Během tuhnutí a tvrdnutí betonu se záměsová voda rozděluje na vodu: 

 fyzikálně vázanou – adsorbovaná voda na povrchu jemných částic, 

 chemicky vázanou, 

 volnou – obsaţena v dutinách a pórech, uvolňuje se odpařováním.  

[1], [5] 
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2.4. Jemné podíly tuhých částic 

Mezi ně řadíme: 

 Cement – anorganické pojivo, vyráběné z portlandského slínku, 

s případnými přidanými příměsemi. Po smíchání s vodou má 

schopnost tuhnout a tvrdnout na vzduchu i ve vodě – hydraulické 

pojivo. [1] 

 Jemné částice obsaţené v cementovém kalu a recyklované vodě – na 

betonárnách se musí recyklovat voda vzniklá z rozplavení zbytků 

betonu z míchaček, dopravních prostředků a čerpadel a také voda 

pouţitá k vyplachování, tyto recykláty se znovu přimíchávají. [1] 

 Příměsi – mohou slouţit jako levnější náhrada části cementu, 

k probarvení nebo se vkládají pro zlepšení vlastností čerstvého 

(např. čerpatelnost) či ztvrdlého (např. vodotěsnost) betonu, jsou 

charakterizována velikostí částic do 0,125 mm (někdy také 0,25 mm) 

a dělí se do dvou skupin: 

Typ I: inertní – nepodílejí se na hydrataci cementu, mezi ně 

hlavně patří barevné pigmenty (pro probarvování betonu) 

a jemná zrna kameniva, která se také označují jako filery, 

Typ II: aktivní – při smíchání s cementem a vodou napomáhají 

hydrataci, dále se dají dělit na hydraulické (např. vysokopecní 

struska) a pucolánové (např. popílek) [5], [7] 

Jemné podíly tuhých částic se podílejí na tvorbě cementového kamene, který 

musí co nejlépe obalit zrna kameniva a povrch výztuţe. Celkové mnoţství 

jemných podílů tuhých částic je technologicky důleţité pro čerpatelný, 

samozhutnitelný, vodotěsný beton a pro všechny betony s poţadavkem na 

vysokou hutnost. S rostoucím mnoţstvím jemných podílů se zvyšuje 

spotřeba vody, coţ můţe vést k mírnému sníţení pevností betonu a ke 

zvýšení smrštění. [5] 
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2.5. Barevné pigmenty 

V případě pouţití těţkého betonu k odstínění záření nebo k ochraně proti 

dynamickým účinkům se neočekává kvalita architektonického betonu. Při 

pouţití, například pro závaţí, uţ ale mohou být kladeny poţadavky na 

vzhled. Jedním z poţadavků můţe být také barva odlišná od běţného 

betonu, v tomto případě lze vyuţít barevných pigmentů. 

K probarvování betonu se pouţívají anorganické barevné pigmenty. 

Organické se nepouţívají, sice mají výborné barvící schopnosti, ale velmi 

špatnou trvanlivost (nízká alkalická a klimatická odolnost). Na anorganické 

pigmenty jsou kladeny následující poţadavky: 

 barevná stálost ve styku s cementem a na povětrnosti, 

 minimální vliv na pevnost betonu a na dobu tuhnutí a tvrdnutí betonu, 

 tepelná stálost, 

 dobrá krycí schopnost, která je vyjádřena granulometrií a omezenou 

agregací částic, 

 minimální obsah rozpustných solí (SO4
2-, Cl-, SiO3

2-), 

 omezený obsah oxidů znehodnocujících barevnost (SiO2, Al2O3), 

 dobrá dispergace částic o velikosti 0,1 μm aţ 0,2 μm. [1] 

Částice pigmentu mají snahu se shlukovat – flokulovat a tím se sniţuje 

probarvení. Intenzita zbarvení logicky závisí na dávce pigmentu, od určité 

dávky se barevný odstín téměř nemění, běţná maximální účinná dávka je asi 

6 aţ 9 % hmotnosti cementu. Při pouţívání šedého cementu se lépe vytvářejí 

tmavší barvy a pro některé barvy se jeho pouţití nedoporučuje (ţlutá, zelená, 

modrá, aj.). I při pouţití anorganických pigmentů se klimatickými účinky 

(UV záření, vlhkost, teplota, znečištění vzduchu) mění barva povrchu betonu, 

to lze eliminovat pouţitím fotokatalytického cementu, který má efekt samo-

očišťování. Vyšší účinnosti barvení se dá docílit pouţitím praného, světlého 

kameniva nebo pouţitím bílého cementu, to ale výsledný beton zásadně 

prodraţuje. [5], [11] 

Barevné pigmenty se obvykle prodávají ve dvou různých podobách. 

1. Práškové pigmenty – sypký, jemný prášek, který se dávkuje do 

míchačky s cementem. 
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2. Pigment rozplavený v suspenzi – tekutá suspenze se musí čeřit 

(rozmíchávat), aby nedocházelo k odlučování pigmentu ze suspenze. 

Běţně se dávkuje do rozmíchaného čerstvého betonu, dávkování je 

přesnější oproti práškovým pigmentům a eliminuje se prášení. [11] 

Příklady doporučených barviv pro získání konkrétních barev: 

 červené zbarvení – oxid ţelezitý (minerální nebo syntetický), 

 ţluté zbarvení – ţlutý oxid ţelezitý, nikl-titanová ţluť, chrom-titanová 

ţluť, 

 modré zbarvení – dihlinitan kobaltnatý, dihlinitan chrom-kobaltnatý, 

 zelené zbarvení – hydrát chromoxid. [11] 

 

3. FYZIKÁLNĚ CHEMICKÉ PROCESY PŮSOBENÍ 
CHEMICKÝCH PŘÍSAD 

Chemické přísady jsou sloučeniny, které se přidávají do betonu za účelem 

úpravy vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu. Dávka je závislá na 

druhu přísady, druhu cementu, poţadovaných účincích a dalších faktorech. 

Obvyklé dávkování je v rozmezí 0,2 % aţ 5 % hmotnosti cementu. Přísady 

mohou být ve formě tekutiny i sypké látky nebo to mohou být také roztoky. 

[5], [9] 

Rozdělení přísad podle druhu pouţití: 

 plastifikační (vodoredukující), 

 superplastifikační (silně vodoredukující), 

 stabilizační, 

 provzdušňovací, 

 urychlující tuhnutí, 

 urychlující tvrdnutí, 

 zpomalující tuhnutí, 

 těsnící. [5] 

Rozdělení přísad podle fyzikálně chemického působení na částice cementu: 

 látky, které ovlivňují kinetiku hydratace cementu, a to buď úpravou 

rozpustnosti slinkových minerálů, nebo reakcí s ním, anebo tvorbou 

krystalických zárodků, 
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 látky povrchově aktivní, které se adsorbují na povrchu cementu a jsou 

buď hydrofilní, nebo hydrofobní. [1] 

3.1. Kinetika rozpouštění a difúze  

Při rozpouštění minerálů dochází k difúzi – látky z prostředí s vyšší 

koncentrací přecházejí do prostředí s niţší koncentrací, dokud nejsou 

reagující látky v chemické rovnováze. Rozpustnost je popisována, jako co 

nejvyšší moţná koncentrace látek v roztoku. Po určité době dochází 

k přesycení roztoku a na povrchu tuhé látky krystalizují novotvary a vytvářejí 

difúzní vrstvu. Podle působení chemických sloučenin na hydrataci cementu 

lze dělit sloučeniny na dva druhy. Prvními jsou elektrolyty měnící rozpustnost 

slínkových minerálů. Druhými jsou sloučeniny reagující s cementem za 

tvorby těţce rozpustných nebo málo disociovaných sloučenin. [1] 

3.2. Smáčení, solvatace, dispergace a flokulace 

Tyto procesy probíhají na rozhraní fází, kdyţ dochází na povrchu zrn 

cementu ke styku s roztokem. Ke smáčení dochází, kdyţ je tuhá látka ve 

styku s vodou (roztokem) a solvatace nastává v případě roztírání kapaliny na 

povrchu tuhé látky. Jestliţe je napětí kapaliny větší neţ kritické napětí tuhé 

látky, tak ke smáčení nedojde. [1] 

3.3. Odlučování vody (bleeding) 

Je to neţádoucí proces a nastává v případě pouţití nadbytečného mnoţství 

vody, které se nemůţe v suspenzi zadrţet a způsobí rozměšování. Na 

mnoţství zadrţené vody v suspenzi má zásadní vliv měrný povrch částic, 

čím větší povrch je, tím více vody na smočení potřebuje. [1] 

3.4. Dispergace (deflokulace) 

Opakem dispergace je flokulace. Flokulace nastává, pokud se vzdálenost 

mezi dispergovanými částicemi dostane pod kritickou hodnotu. Největší 

flokulaci vykazují částice o průměru od 10-4 m aţ do 2·10-7 m. Dispergace 

tedy závisí na tloušťce solvatační obálky, je-li obálka dostatečně tlustá, 

vytvoří bariéru, která ochrání zrna proti flokulaci (přitom dochází ke změnám 

v elektrické dvojvrstvě). Solvatované obálky způsobují odpor proti vnějším 

silám a tím napomáhají soudrţnosti suspenze, také zajišťují tekutost 

suspenze. [1] 



20 
 

 

3.5. Elektrostatické síly 

Jevy elektrostatických sil jsou pozorovány hlavně u přísad ovlivňujících 

viskozitu cementové suspenze. Na povrchu zrn vzniká adsorbovaná obálka, 

kde se vyskytuje nepohyblivá voda s vlastnostmi (pruţnost, pevnost 

a sníţený bod tání) tuhé látky. To je způsobeno elektrickou orientací molekul 

vody a celkovým tlakem vody. S rostoucí vzdáleností od povrchu tuhé látky 

se sniţuje působení molekulárních sil. Na hranici působení orientované vody 

(asi 0,15 μm od povrchu pevné látky) vzniká termodynamický (úplný) 

potenciál a uvnitř difúzní dvojvrstvy působí elektrokinetický potenciál (zeta). 

Tento potenciál (zeta) závisí na vlastnostech kapaliny a je následkem 

adsorpce (iontů Ca2+) a chemisorpce na tuhých částicích. Vznikající záporný 

náboj vede k odpuzování částic. Čím vyšší náboj je, tím více se částice 

odpuzují, to je principem ztekucení (sníţení viskozity suspenze). Hodnota 

zeta potenciálu je závislá na velikosti solvatované obálky – čím větší 

solvatovaná obálka je, tím více se částice odpuzují a tím větší hodnoty 

dosahuje zeta potenciál. Plastifikační přísady na bázi např. lignosulfonátu 

nebo naftalen formaldehydového kondenzátu fungují právě na principu 

zvýšení tohoto (zeta) potenciálu. [1] 

Novější typy plastifikačních a superplastifikačních přísad vykazují nízké 

hodnoty zeta potenciálu a jejich principem je tzv. stérické odpuzování, které 

je samostatně vysvětleno v kapitole 5 Princip fungování plastifikačních 

přísad. [5], [8] 

3.6. Povrchově aktivní látky 

Jsou to chemické sloučeniny, které tvoří molekula s polární hydrofilní částí 

(například: COOH, SO3, NH2) a hydrofobní částí, kterou tvoří alifatický 

(nearomatický) uhlíkatý řetězec s 10 aţ 18 atomy uhlíku. Tenzidy (povrchově 

aktivní látky) jsou schopny adsorbovat se na povrchu tuhých látek a tím 

vytvářet prostorovou koagulační strukturu. Úkolem tenzidů je sniţovat 

povrchové napětí vody. Při teplotě 20°C má voda povrchové napětí 

72,8 N·m-1, cementová suspenze 60 aţ 70 N·m-1, suspenze s plastifikační 

přísadou 50 aţ 57 N·m-1 a suspenze se superplastifikační přísadou dokonce 

jen asi 40 N·m-1. [1]  
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4. PLASTIFIKAČNÍ A SUPERPLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADY 

V dnešní moderní době se při výrobě betonu pravidelně pouţívají 

plastifikační přísady, pomocí nichţ dosáhneme následujících vlastností:  

 čerstvý beton se lépe zpracovává a není třeba tak intenzivního 

hutnění, 

 moţné sníţení mnoţství záměsové vody, čímţ dojde k redukci 

vodního součinitele a výsledný beton má vyšší pevnost a trvanlivost, 

 při zachování poţadované zpracovatelnosti, ale sníţení mnoţství vody 

a cementu dosáhneme menšího dotvarování a smrštění. [1] 

Plastifikační přísady musí sníţit mnoţství záměsové vody o více neţ 5 % při 

zachování konzistence, která je stanovena sednutím nebo rozlitím betonu. 

Redukcí vody při zachování zpracovatelnosti by mělo dojít ke zvýšení 

pevnosti v tlaku po 7 a 28 dnech minimálně na 110 % oproti betonu bez 

plastifikačních přísad. U superplastifikačních přísad se jedná o redukci vyšší 

neţ 12 %, ale dnes uţ je to často o více neţ 30 %. Pevnost v tlaku se má 

u jednodenní pevnosti zvýšit na alespoň 140 % oproti referenčnímu betonu 

a u 28 denních pevností na alespoň 115 % oproti referenčnímu betonu. Při 

výrobě betonu se superplastifikační přísadou musí být jeho konzistence po 

30 minutách stále stejná. [5] 

Dávkování přísad se liší podle jejich druhu a pohybuje se v rozmezí 0,2 aţ 

3 % z hmotnosti cementu. Jsou to přísady často tekutého skupenství. Před 

pouţitím do betonu společně s jinými přísadami je vhodné provést zkoušku 

působení pouze na cementové maltě, zda jednotlivé přísady nesníţí nebo 

neztratí svoji účinnost. Zásadní vliv má také druh a sloţení cementu. [5] 

Plastifikační přísady se podle chemického sloţení rozlišují na tyto skupiny 

organických sloučenin: 

 LS – soli nebo deriváty ligninsulfonanů, 

 PC – estery polykarboxylových kyselin, 

 SNF – sulfonované naftalenformaldehydové kondenzáty, 

 SMF – sulfonované melaminformaldehydové kondenzáty, 

 CAE – kopolymery karboxyakrylové kyseliny s akrylesterem. [5] 
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4.1. Lignosulfonáty (LS) 

Jsou nejstarším druhem plastifikačních přísad. Získávají se z odpadů 

papírenského průmyslu (výroba celulózy). Z důvodu obsahu sacharidů je 

moţné zpomalení (retardace) tuhnutí betonu, hlavně při vyšších dávkách 

přísady. Také mohou beton mírně provzdušňovat vlivem povrchově aktivních 

látek, které zbyly po úpravě dřeva. [5] 

Pokud sníţíme obsah sacharidů a povrchově aktivních činidel, čímţ 

lignosulfonáty upravíme, dojde sice k vylepšení vlastností, ale také 

k prodraţení výsledného produktu. Z důvodu lepších vlastností se tedy 

častěji pouţívají smíchané s melaminformaldehydovými nebo 

naftalenformaldehydovými přísadami. [5] 

4.2. Sulfonované melaminformaldehydové a 
naftalenformaldehydové kondenzáty (SMF a SNF) 

Pouţitím sulfonovaných kondenzátů dochází ke zpoţdění hydratace a také 

se zhoršuje zpracovatelnost s postupující dobou od zamíchání této přísady. 

Obrázek 4.1 znázorňuje rozdíl v konzistenci měřené sednutím kuţele v čase 

mezi plastifikační přísadou na bázi CAE a na bázi SNF. Přísada na bázi SNF 

sníţí hodnotu sednutí kuţele po 30 minutách z 220 mm na 150 mm a po 

60 minutách na 90 mm. Tento problém se řeší opoţděným dávkováním, tím 

se hodnota sednutí kuţele výrazně stabilizuje. Při pouţití přísady na bázi 

CAE se konzistence mění minimálně po dobu 1 hodiny a i po 2 hodinách se 

hodnota sednutí kuţele zmenšila pouze o 30 mm (z 230 mm na 200 mm). [1] 

 

obrázek 4.1: závislost konzistence betonu na době  

od přidání přísady (w/c – vodní součinitel) [1] 
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Také se někdy SMF a SNF přísady míchají s přísadami na bázi PC, které 

mají lepší účinnost. Výsledný produkt je kompromisem mezi cenou 

a účinností, protoţe přísady typu PC jsou ekonomicky náročné. [5] 

Kondenzáty SMF zpomalují tuhnutí betonu méně neţ kondenzáty SNF 

a mění pórovitou strukturu cementového kamene. Sniţují mnoţství pórů 

větších neţ 100 nm a zvyšují mnoţství pórů o velikosti 5 aţ 100 nm. 

Opoţděným dávkováním SMF přísady lze zvýšit pevnost v tlaku 

a objemovou hmotnost. [5] 

4.3. Estery polykarboxylových kyselin (PC) 

Jsou běţně dostupné od 90. let minulého století. Základem PC přísad je 

aktivní karboxylová skupina COOH. Molekuly jsou tvořeny z páteřního 

řetězce, který má záporný náboj a na něj napojených bočních řetězců, které 

jsou neutrální. Vlastnosti přísad se dají měnit podle délky bočních řetězců. 

Čím kratší boční řetězec je, tím kratší je doba zpracovatelnosti betonu. Čím 

je postranní řetězec delší, tím lepšího ztekucení je dosaţeno a zároveň je 

zkrácena doba působení přísady i tuhnutí. PC přísady mají vysokou účinnost 

(oproti přísadám SNF a SMF je potřebná dávka o polovinu aţ třetinu niţší), 

také působí delší dobu. Nevýhodou oproti starším přísadám je jejich vysoká 

cena. Tyto přísady jsou téměř nezbytné při výrobě samozhutnitelných betonů 

nebo také betonů vysokopevnostních. PC přísady vykazují vyšší 

provzdušnění, coţ se redukuje při výrobě přidáním odpěňovačů. 

Odpěňovače ale komplikují pouţití těchto přísad v případě výroby 

provzdušněných betonů. [5], [8] 
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5. PRINCIP FUNGOVÁNÍ PLASTIFIKAČNÍCH PŘÍSAD 

Principem fungování plastifikačních přísad je neutralizace nábojů na povrchu 

cementových zrn. Kvůli těmto nábojům dochází po smísení cementu s vodou 

k aglomeraci (shlukování) zrn. Takovéto celky zabraňují omočení povrchu 

zrn uvnitř aglomerátu a dochází k nedokonalé pohyblivosti čerstvého betonu. 

Plastifikační přísady právě tyto celky (aglomeráty) rozdělují, v ideálním 

případě na samotná zrna. [1] 

 

obrázek 5.1: elektrostatické síly mezi zrny cementu [20] 

Obvykle se rozlišují dva základní typy odpuzování (částic cementu): 

1. Elektrostatické odpuzování – elektrostatické síly na povrchu 

cementových zrn jsou neutralizovány adsorpcí záporně nabitých 

aniontových polymerů, tím se voda můţe dostat mezi zrna a dojde 

k lepšímu ztekucení směsi. Příkladem takto fungujících přísad jsou 

SNF a SMF skupiny. Toto odpuzování se pozoruje měřením zeta 

potenciálu. Při smíchání cementu s vodou a plastifikační přísadou 

přitáhne náboj na povrchu cementových zrn ionty s opačným nábojem 

(z plastifikační přísady), tím vzniká elektrická dvojvrstva. Na povrchu 

této dvojvrstvy vzniká zmiňovaný zeta elektrokinetický potenciál. [1], 

[8] 



25 
 

 

 

obrázek 5.2: princip elektrostatického odpuzování [20] 

2. Stérické odpuzování 

Při měření zeta potenciálu u novějších plastifikačních přísad (PC) byly 

zjištěny menší hodnoty odpuzování neţ u starších přísad na bázi SNF 

a SMF. U novějších skupin plastifikačních přísad tedy dochází 

k dispergaci spíše vlivem samotné adsorpce záporně nabitých skupin 

(COO-), na kterých jsou dlouhé boční řetězce neutrálního charakteru. 

Díky těmto různě dlouhým řetězcům dochází k oddálení (odtlačení) 

zrn cementu dál od sebe. Tento proces je nazýván stérickým 

odpuzováním. [1], [8] 

 

obrázek 5.3: princip stérického odpuzování [20] 

Přísady typu PC mají mnoho modifikací, příkladem můţe být 

polykarboxylether (PCE). Základem makromolekuly PCE je kyselina 

polymetakrylová, která můţe být odvozená od maleinové kyseliny. Ta tvoří 

páteř makromolekuly a upínají se na ni boční řetězce hydrofilní, 

exyethylenové makromolekuly (EO). Vlastnosti čerstvého betonu můţeme 
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výrazně ovlivnit délkou hlavního řetězce, ale i hustotou a délkou bočních 

řetězců, popřípadě druhem připojených skupin. [1], [8] 

  

obrázek 5.4: ukázka struktury přísady s polykarboxylovou skupinou [20] 

S rostoucí délkou bočních EO řetězců roste účinnost ztekucení. Při pouţití 

makromolekul s kratšími řetězci dosáhneme zase prodlouţení doby 

zpracovatelnosti (výhodné např. pro transportbeton). Také lze tvořit 

makromolekuly, které se nebudou vázat na zrna cementu, ale budou 

fungovat jako stabilizační přísada. Lze tedy různými modifikacemi PC a PCE 

přísad dosáhnout více funkcí: dispergační, stabilizační, regulovat dobu 

zpracovatelnosti a také regulovat rychlost tvrdnutí. [5], [8] 

Přísady na bázi SNF se na cementová zrna adsorbují v jedné vrstvě, ale PC 

přísady mohou vytvářet vrstvy dvě. Zlepšení tekutosti při pouţití SNF přísady 

závisí na pokrytí povrchu cementového zrna, kdyţ je povrch plně pokryt je, 

ztekucení i zpomalení hydratace maximální. [8] 

Pokud pouţijeme PCE přísadu, dojde ke zvýšení tekutosti pouze vlivem první 

vrstvy na zrnu cementu, druhá vrstva nemá na ztekucení vliv. Po jejím 

nasycení však dojde ke zpoţďování hydratace cementu vlivem tvorby 

komplexů molekul PCE s Ca2+ ionty ve vodné fázi. [8] 

Plastifikační přísady ovlivňují strukturu hydratačních produktů, coţ následně 

ovlivňuje vlastnosti betonu. [8] 
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6. PŘÍSADY URYCHLUJÍCÍ TUHNUTÍ A TVRDNUTÍ 

Přísady urychlující tuhnutí jsou ty, které zkracují dobu přechodu betonu 

z plastického do tuhého stavu. Přísady urychlující tvrdnutí se projevují 

urychlením vývoje počátečních pevností. Přísady urychlující tvrdnutí mohou 

někdy také urychlovat tuhnutí. [1] 

Při pouţití urychlovače tuhnutí nesmí dojít k poklesu pevnosti v tlaku po 

28 dnech pod 80 % pevnosti referenčního betonu a po 90 dnech musí být 

pevnost alespoň stejná (nebo vyšší), jako po 28 dnech u referenčního 

betonu. Pokud se pouţívá přísada urychlující tuhnutí při 5 °C, je doba tuhnutí 

podobná jako u referenčního betonu při teplotě 20 °C. Při pouţití za teploty 

20 °C zkrátí se doba tuhnutí nejméně o 40 %. Doba tuhnutí má být vyšší neţ 

30 minut. [1] 

V případě uţití urychlovače tvrdnutí se hodnotí pevnost v tlaku. Po 

24 hodinách musí být pevnost v tlaku alespoň 120 % pevnosti referenční 

a alespoň 90 % pevnosti, kterou referenční beton dosáhne po 28 dnech. Po 

48 hodinách při teplotě 5 °C musí být pevnost betonu v tlaku minimálně 

130 % pevnosti referenční (tvrdnutí za normálních podmínek). [1] 

Dříve se vyuţívaly přísady na bázi chloridů, např. chlorid vápenatý, dnes je 

ale z důvodu omezení chloridových iontů v betonu jejich pouţití prakticky 

zakázané. Chloridové ionty totiţ, mimo jiné, zvyšují riziko koroze výztuţe. [1] 

Proces hydratace také urychlují alkalické urychlovače, například vodní sklo, 

uhličitany (sodný, draselný). Alkalické urychlovače fungují v případě pouţití 

směsných cementů, protoţe vybudí latentní hydraulicitu, ale vyţadují vyšší 

dávky. Dalšími urychlovači mohou být dusitany a dusičnany sodné, draselné 

a vápenaté nebo alumináty. Z organických látek to jsou trietanolamin, 

močovina (nevhodná, protoţe se z betonu uvolňuje čpavek) a mravenčan 

vápenatý. Nevhodné je pouţívání síranů (sodný a draselný), protoţe sniţují 

dlouhodobé pevnosti. Většinu těchto přísad doprovází negativní vlivy, sodné 

soli mohou tvořit výkvěty, uhličitany zase sniţovat pevnost betonu, chloridy 

korodují ocel, vodní sklo zhoršuje objemovou stálost betonu. Důleţité je 

dávkování přísad, některé mohou při niţších dávkách (0,1 aţ 0,3 % 

hmotnosti cementu) urychlovat a při vyšších dávkách zpomalovat. [1] 
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K přísadám urychlujícím tvrdnutí patří také tzv. protizmrazovací přísady, 

které se vyuţívají při nízkých teplotách prostředí, aby nedocházelo ke 

zmrznutí vody v pórech betonu a následnému poškození. Princip fungování 

těchto přísad je ve sníţení teploty přechodu kapaliny na tuhou látku 

(v případě vody na led). Pro příklad beton s přísadou (dávka 2 % z hmotnosti 

cementu) na bázi dusičnanu sodného a mravenčanu vápenatého (dávka 

2 % z hmotnosti cementu) za dobu 14 dní v prostředí s teplotou -10 °C 

nezmrzl a při teplotě 20 °C dosáhl vyšších 28 denních pevností oproti 

referenčnímu betonu. [1] 

 

7. SEPARAČNÍ PROSTŘEDKY 

Pouţívají se ke zmenšení soudrţnosti betonu s formou nebo bedněním. Tím 

se poté zjednoduší odformování resp. odbednění a zmenší se rizika poruchy 

nebo nekvality povrchu betonu. [1] 

Přilnavost betonu k povrchu závisí na: 

 druhu materiálu a hladkosti povrchu formy nebo bednění, 

 druhu, sloţení a způsobu ukládání a zhutňování betonu, 

 druhu a tvaru konstrukce nebo výrobku, 

 pouţitém separačním prostředku. [1] 

Poţadavky na separační prostředky: 

 snadná, rychlá a jednoduchá příprava i nanášení, 

 na povrchu bednění nesmí prostředky stékat nebo se z povrchu teplé 

formy odpařovat, 

 nesmí korodovat ocelové konstrukce, ani jiné materiály bednění či 

forem, pouţitím nesmí vzniknout skvrny na povrchu betonu, 

 musí být trvanlivé (vytvořená emulze má být stabilní alespoň 24 hodin 

a samotný prostředek skladovatelný alespoň 90 dnů), 

 musí být hygienicky nezávadné při styku s pokoţkou. [1] 

Kromě zjednodušení odformování a zlepšení kvality výsledného povrchu 

betonu, bývá také úlohou separačních prostředků ochrana bednění před 

korozí nebo omezení opotřebení tohoto bednění. Dříve byly pouţívány ojeté 

oleje, které jsou ale nahrazeny biologicky odbouratelnými látkami. [1] 
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Dříve neţ začneme nanášet separační prostředek na bednění, musíme 

bednění řádně očistit. Přípravek nanášíme podle toho, jakou má viskozitu. 

Tuhé pasty nanášíme špachtlí a rozetřeme pomocí kartáčů, tekuté můţeme 

na bednění například nastříkat. Separační prostředky vytvářejí na povrchu 

bednění film, který zabraňuje přímému styku bednění s betonem. Druh 

separačního prostředku se volí podle druhu bednění nebo formy. Formy 

mohou být dřevěné, které jsou bez povrchové úpravy nasákavé, dále 

ocelové, ty jsou nenasákavé, anebo strukturované – nenasákavé, 

například zpěněný polystyren, PVC, guma a podobně. [1] 

U nasákavých bednění je třeba dát pozor, aby bylo stále stejně nasákavé. Při 

opakovaném pouţívání se zaplňují povrchové póry, tím můţe klesat 

nasákavost, coţ vede k zesvětlení povrchu výsledného betonu. Pro 

nasákavá bednění se pouţívají prostředky omezující nasákavost, například 

minerální oleje s přísadami, ale bez rozpouštědla a je vhodné pouţít 

prostředky vyšší viskozity, ale ideálně neobsahující rozpouštědla. Pokud by 

byl pouţit separační prostředek rozpouštědlový, tak by hrozilo odpaření 

rozpouštědla, a potom by se prostředek vsákl do bednění a vytvořil by pouze 

velmi tenkou vrstvu. [1], [12] 

Pro hladké a nenasákavé bednění se často pouţívají prostředky typu: 

minerální, syntetické a rostlinné oleje, lze pouţít rozpouštědlové i bez 

rozpouštědla. Podmínkou pouţití je rovnoměrné nanesení prostředku v tenké 

vrstvě, protoţe se nevsákne a při nerovnoměrném nanesení by mohl 

způsobit stékání a různé vady výsledného povrchu betonu. [1], [12] 

7.1. Rozdělení separačních prostředků 

 minerální oleje – zbytky při zpracování ropy, nešetrné k ţivotnímu 

prostředí, 

 parafínové oleje – oleje s rozpouštědly nebo bez rozpouštědel, 

ekologicky vhodnější neţ minerální oleje, 

 syntetické oleje – speciální, upravené, čisté oleje, dobře odbouratelné, 

 rostlinné oleje – přírodní oleje, nejčastěji řepkový, 

 vodní emulze – emulze vytvořená z oleje a vody, 

 vosky a pasty – tuhé pasty na bázi parafínových vosků. [12]  
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8. ZHUTŇOVÁNÍ BETONU 

Zhutňování je technologický proces, jehoţ cílem je dosaţení co moţná 

nejvyšší hutnosti, to znamená minimalizace objemu pórů vzduchu v betonu. 

Při zhutňování dochází k porušení rovnováhy vnitřních sil betonu a vnějších 

působících sil. Při zhutňování nesmí docházet k nevhodným jevům 

zhoršujícím kvalitu výsledného betonu. Mezi tyto nevhodné jevy patří: 

 odmíšení čerstvého betonu, 

 segregace – dojde k oddělení sloţek betonu, těţší sloţky sedají dolů 

a lehčí se vytlačují nahoru, 

 odlučování cementového tmelu. [1] 

Mezi vnitřní síly patří: kapilární síly, povrchové napětí, vnitřní tření kameniva 

a fyzikálně chemické vlivy. Mezi vnější síly patří: gravitační pole a různé 

druhy zatíţení, která na beton působí. Rovnováhu porušíme vnějšími silami, 

které jsou buď statické (například lisování) nebo dynamické (například 

vibrování). [1] 

Základní způsoby zhutňování 

 vibrování, 

 dusání (pěchování), 

 lisování a vibrolisování, 

 propichování, 

 vakuování, 

 odstřeďování, 

 lití. [5] 

8.1. Zhutňování vibrací 

Ve více neţ 90 % případů zhutňování betonu se vyuţívá vibrace, je tedy 

brána jako univerzální zhutňovací metoda. Vibrace působí na čerstvý beton 

kmitavými pohyby, a tím se jednotlivé částice uvedou do pohybu. Odlišné 

rychlosti částic, proti sobě působící v gravitačním poli, vyvolají změnu 

soudrţných sil v čerstvém betonu, tím způsobí zhutňování. Zvýšením 

rychlosti kmitání se zvyšuje gradient rychlosti částic a tím se sniţuje viskozita 

cementového tmele, dochází ke zhutňování. Při vibraci do sebe jednotlivé 

částice navzájem nahodile naráţejí a tím dochází ke sníţení soudrţnosti 
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čerstvého betonu. Proces je popsán velikostí amplitudy, frekvencí, 

rezonančními jevy a útlumem kmitavých pohybů uvnitř systému. U čerstvého 

betonu tuţší konzistence, který má poměrně vysoký obsah vzduchu, je 

vhodné nejprve zhutňovat vibrací s vyšší amplitudou, protoţe jsou od sebe 

zrna více vzdálena. Aţ se zrna přibliţují, je výhodné, aby se sniţovala 

i amplituda. Sráţením zrn sloţek betonu se sniţuje kinetická (pohybová) 

energie, která se přeměňuje na energii tepelnou a potenciální (polohovou). 

Při sniţování kinetické energie, překonávání pruţného odporu systému, 

odporu kapilárních sil a tření zrn dochází k tlumení kmitavých pohybů. Čím je 

menší frekvence a vyšší amplituda, tím dochází k většímu útlumu. 

Nejúčinnější vibrace se dosahuje při tzv. rezonanci. Rezonance je 

charakterizována shodnými rázy částic, lze tedy sčítat amplitudy. Rezonance 

je dosáhnuto při určité frekvenci, tato frekvence se nazývá rezonanční a je 

závislá na velikosti částic. [5] 

Výhody vibrace: 

 dosaţení dokonalého zhutnění betonu, 

 relativně krátká doba zhutňování, 

 dobrá přilnavost betonu k výztuţi, 

 moţnost zhutňovat i značně vyztuţené dílce a konstrukce. [5] 

Nevýhody vibrace: 

 vysoká hladina hluku a moţné újmy na zdraví (omezení vibrace ve 

večerních hodinách), 

 ovlivnění lidským faktorem (kvalita provádění práce), 

 vysoké opotřebení bednění (hlavně ve spojích), 

 útlum energie uvnitř čerstvého betonu. [5] 

Podle způsobu provádění se vibrace dělí: 

Ponorná vibrace – působí přímým kontaktem v čerstvém betonu. Je 

univerzálně pouţívaná na stavbách, vyţaduje ruční obsluhu a má menší 

hlučnost neţ vnější vibrace. Vibrátory mají zabudovaný vysokofrekvenční 

motor a fungují na principu excentrické hřídele. Hutnění ponorným 

vibrátorem je vhodné jen pro určité konzistence, při vibraci tuhé konzistence 

nedojde k úplnému zacelení otvoru vzniklého vytaţením vibrátoru a naopak, 
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při vibraci příliš měkké konzistence dojde k odmíšení nebo i nasátí vzduchu. 

Vrstva hutněná ponorným vibrátorem by měla být 300 aţ 500 mm silná 

a kvůli propojení vrstev by mělo dojít k ponoření vibrátoru 100 aţ 150 mm do 

předešlé, jiţ zhutněné vrstvy. Také nejbliţší vzdálenost od bednění by 

neměla překonat 200 mm. Akční okruh roste s dobou vibrace a navzájem se 

okruhy musí překrývat. Rychlost ponořování a vytahování vibrátoru má být 

5 aţ 8 cm·s-1 a podle toho lze také vypočítat dobu hutnění. [5] 

 

obrázek 8.1: ukázka ponorné vibrace 

[převzato z: http://www.ca.wackerneuson.com/en/home/] 

Povrchová vibrace – pouţívá se pro betony tuţších konzistencí neţ 

ponorná vibrace. Uţ z názvu je patrné, ţe vibrace působí přímo z povrchu 

betonu, kmity jsou usměrněné, upravené synchronním pohybem dvou 

vibrátorů. V případě, ţe by byla konzistence příliš měkká, docházelo by 

k nevhodnému boření vibrátoru a rozměšování betonu. Nejmenší vrstva, 

kterou je schopna povrchová vibrace zhutnit je obvykle brána jako 

pětinásobek maximálního zrna kameniva. Příkladem pouţití povrchové 

vibrace jsou vibrační válce, pouţívané při výrobě válcovaného betonu nebo 

vibrační lišty pouţívané na zhutňování betonových potěrů a ploch. Lišty se 

posouvají po vodorovném povrchu a vibrují maximálně 200 mm hluboko. 

Dalším způsobem hutnění vibrací je nepřímá vibrace, a ta se dělí na 

horizontální (příloţnou) a na vertikální (spodní). [5] 

Horizontální příložná vibrace se provádí přiloţením kontaktních vibrátorů 

na bednění, které tedy musí být pevnější, aby odolalo přímým rázům 
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vibrátoru. Také musí být dobře utěsněné, protoţe by případnými netěsnostmi 

nasávalo vzduch a na povrchu betonu by se tvořily póry a dutiny. Rovněţ by 

docházelo k oddělování cementového tmele a jeho vytékání. [5] 

Vertikální (spodní) vibrace se vyuţívá při výrobě betonových dílců. Pouţívá 

se usměrněná vibrace, protoţe neusměrněná způsobuje cirkulaci čerstvého 

betonu. Doba hutnění bývá obvykle mezi 10 aţ 100 s. Ideální frekvence 

vibrace se pohybuje mezi 100 aţ 150 Hz, běţně se pouţívají vibrátory 

s frekvencí mezi 25 aţ 250 Hz, při amplitudě 0,1 aţ 2,6 mm. Pro co nejlepší 

zhutnění se pouţívají vibrátory s otáčkami hřídele 4500, 6000 a 9000 otáček 

za minutu. Při takto velkých frekvencích mají vibrace malé amplitudy a velké 

zrychlení, coţ sniţuje viskozitu cementového tmele, oproti normální frekvenci 

nejméně na polovinu. [5] 

8.2. Dusání (pěchování) 

Dusání pouţíváme u méně měkkých betonů. Pomocí pěchu naráţíme na 

povrch betonové směsi, čímţ dochází k přibliţování částic a vytlačování 

vzduchu. Tímto způsobem lze obvykle dusat vrstvu betonu do tloušťky 

150 mm. V momentě, kdy na povrch dusané vrstvy vystoupí voda nebo 

cementový tmel, musí se proces dusání skončit. [5] 

8.3. Lisování a vibrolisování 

Při lisování se na betonovou směs působí velkým vnějším tlakem, dochází 

k vytlačování vzduchu a zároveň ke zmenšení objemu. Tohoto principu se 

vyuţívá při výrobě prefabrikovaných dílců, často se také vyuţívá kombinace 

s vibrací – vibrolisování. [5] 

8.4. Propichování 

Pro měkké aţ velmi měkké konzistence betonových směsí se vyuţívá 

propichování tyčemi, které jsou na konci zaobleny. Propichováním obvykle 

kruhovými tyčemi (průměr 16 aţ 25 mm) se napomáhá odchodu vzduchu 

a zatečení betonové směsi mezi výztuţ a bednění. [5]  
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8.5. Vakuování 

Vakuováním se z uloţeného betonu odsává vzduch a voda. Vakuování 

probíhá pomocí vakuovací rohoţe a polštáře, kdy se pod rohoţí vyvozuje 

podtlak, který působí do hloubky 150 aţ 200 mm. Příkladem pouţití mohou 

být betonáţe podlah nebo velkých vodorovných ploch, kde se tímto 

způsobem zvýší hutnost, případně se zvýší vývoj pevností. Nepříznivým 

faktorem tohoto procesu je, ţe při odsávání vody dochází ke vzniku kapilár, 

které zhoršují mrazuvzdornost. [5] 

 Vakuování se dělí na dva způsoby: 

 odvzdušňování (z betonové směsi se odvádí pouze vzduch), 

 odsávání (dochází k odsávání vzduchu i vody, ve které je ale i část 

cementu). [5] 

8.6. Odstřeďování 

Tohoto principu se vyuţívá zejména při výrobě betonových trub (do délky 

přibliţně 4 m a průměru do asi 2 aţ 2,5 m) a stoţárů. Pouţívá se pro velmi 

měkké konzistence. Čerstvý beton se čerpá do nakloněných forem 

kruhového průřezu. Formy jsou nakloněné proto, aby mohla odcházet 

přebytečná voda, která se uvolňuje do středu výrobků. Při odstřeďování 

dochází k segregaci, těţší sloţky se vlivem většího odstředivého tlaku tlačí 

na okraj formy a lehčí vytékají nahoru. Odstředivý tlak se pohybuje mezi 

150 aţ 200 kPa a ve fázi hutnění se dosahuje aţ 600 otáček za minutu. Při 

odstřeďování dochází ke chvění, které působí jako vibrace. Doprovodným 

jevem odstřeďování je zahřívání. [5] 

8.7. Lití 

Betonová směs pro lití musí mít tekutou konzistenci. Pomocí gravitace 

(vlastní tíhou) dojde ke zhutňování, tedy bez účinku přidaných vnějších sil 

odchází vzduch. Tohoto jevu se vyuţívá v kategorii samozhutnitelných 

betonů a je téměř nezbytné vyuţívat pro tyto receptury nové druhy 

superplastifikačních přísad s vysokým účinkem ztekucení. [5] 
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9. REOLOGIE ČERSTVÉHO BETONU 

Popisuje vztahy mezi napětím, třením, viskozitou a deformací čerstvého 

betonu. Vysvětluje vztahy mezi strukturou, chemickým sloţením 

a mechanickými vlastnostmi látky. Reologie je důleţitá mimo jiné pro volbu 

dopravy a zpracování betonu. [1], [19] 

Pro reologické chování betonu v čerstvém stavu má zásadní vliv cementový 

tmel, který je vytvořen z vody, tuhých částic do velikosti zrna 0,25 mm 

a chemických přísad. [1] 

Viskozita cementového tmele η [Pa·s] je závislá na následujících 

proměnných: 

 gradient rychlosti deformace D [s-1] – popisuje vliv vnějších sil, 

působících na tok cementového tmele, 

 vodní součinitel w – popisuje koncentraci suspenze, 

 čas t [min] – měřený od počátku mísení cementu s vodou do doby 

měření viskozity, 

 teplota suspenze θ [°C], 

 koncentrace chemické přísady cpi – vztahuje se v procentech na 

hmotnost cementu, 

 měrný povrch jemných podílů tuhých částic sj [m2·kg-1] – definuje 

vnitřní povrch kompozitního systému (rozhraní tuhé a kapalné fáze), 

 energie vloţená do přípravy suspenze EM – intenzita míchání. [19] 

Cementový tmel je nenewtonovskou kapalinou s časovou závislostí 

reologických vlastností, to znamená, ţe závislost tečného napětí Τ (tau) na 

gradientu rychlosti D není lineární a viskozita η není látkovou konstantou. [1] 

Voda má v cementovém tmelu několik funkcí: 

 Chemickou – bez přítomnosti vody nemůţe cement hydratovat. Na 

celkovou hydrataci je třeba hmotnost vody zhruba 23 % hmotnosti 

cementu (při tuhnutí se hydratace účastní jen asi 4 aţ 5 %). 

 Fyzikálně-chemickou – na rozhraní cementu a vody dochází 

k solvataci – na povrchu cementových zrn se adsorbuje vodní obálka. 

Při tom se povrch kapaliny snaţí dosáhnout co nejmenšího povrchu, 
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díky povrchovému napětí. Povrchové napětí ovlivňuje i smáčení 

povrchu, které je dané adhezním napětím (rozdíl povrchového napětí 

tuhé látky a kapaliny) a je ovlivněno také drsností povrchu částic.  

 Mechanickou – voda vyplní póry, uvnitř dochází ke vzniku kapilárních 

sil a látka se stává soudrţnou. Cement smíchaný s vodou má různý 

stupeň soudrţnosti (koheze), která se vyjadřuje tečným napětím Τ, to 

je závislé na vodním součiniteli. Kdyţ je nízký vodní součinitel, je 

beton sypký, málo soudrţný, s vysokým třením. S rostoucí hodnotou 

vodního součinitele se stává pohyblivější (má niţší viskozitu). Koheze 

je také závislá na velikosti tuhých částic. Čím větší zrna jsou, tím jsou 

menší působící kohezní síly. [1] 

Zlepšení pohyblivosti (sníţení viskozity cementového tmele) můţeme 

dosáhnout: 

o zvýšením vodního součinitele w, 

o aktivačním míšením (rozbíjení cementových flokul), 

o působením dynamických kmitů (vibrací) – zvyšuje se gradient 

rychlosti D, 

o přísadami, které se adsorbují na povrchu zrn a omezí jejich 

flokulaci, 

o přísadami, které zvyšují kladný zeta potenciál (plastifikační 

přísady), 

o přísadami, které sniţují povrchové napětí vody, 

o přísadami, které ovlivní totální smáčení zrn (provzdušňující 

přísady), 

o tenzidy, navzájem odpuzující částice. [1] 

Flokulací zrn cementu dochází k sedimentaci flokulovaných celků a na 

povrch vystoupí voda – pro tento jev se pouţívá více názvů, ale nejvhodnější 

je pravděpodobně pojem z angličtiny – bleeding. Bleeding závisí na mnoţství 

vody v suspenzi, se zvyšujícím se vodním součinitelem roste jeho míra. [1] 

Čerstvý beton lze povaţovat za kompozitní látku, která se vytváří 

z dispergované fáze (tvořené kamenivem) a z disperzní fáze, tvořené 

cementovým tmelem. Vazby mezi zrny jsou velmi slabé a je omezena 
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soudrţnost tohoto kompozitu. Jeho vlastnosti závisí na vlastnostech 

jednotlivých fází, jejich vzájemném poměru, mezerovitosti dispergované fáze 

a na působení vnějších sil. Na reologické chování čerstvého betonu tedy 

nelze jednoduše pouţít fyzikálních zákonů. Závislosti vlastností jednotlivých 

fází čerstvého betonu jsou stochastické („náhodné“). [1] 

Jako důvody stochastického charakteru lze uvaţovat: 

 velikost částic jednotlivých fází je řádově odlišná (zrna kameniva mají 

velikost 10-2 aţ 10-4 m, zrna cementu a příměsí 10-4 aţ 10-6 m 

a částice roztoků přísad dosahují 10-7 aţ 10-8 m, 

 časová závislost reologického chování cementového tmele v důsledku 

hydratace cementu, 

 na rozhraní kapalné a tuhé fáze vznikají různé druhy sil, které jsou 

nahodile rozloţené a tím v systému vytvářejí rozdílné gradienty 

rychlosti částic, působících navzájem proti sobě, 

 různý tvar a charakter povrchu zrn – nelze určit stykové třecí plochy 

zrn, 

 heterogenita a anizotropie – určuje rozdílnou koncentraci fází 

v systému, 

 vzduchové dutiny a póry jsou v systému rozloţeny nahodile. [1] 

Pro posouzení chování čerstvého betonu s ohledem na zpracovatelnost se 

vyjadřuje jeho odpor proti přetváření, coţ je technologická vlastnost 

pojmenovaná jako konzistence K. Ta je závislá na viskozitě cementového 

tmele η [Pa·s], na objemu cementového tmele VCT [m3·m-3] (součet 

absolutních objemů cementu, vody, příměsí a pórů v betonu VZ [%]) a na 

kvalitě kameniva aK (ta je určená měrným povrchem kameniva sK, který 

závisí na granulometrii a tvaru zrn). [1] 

Měření konzistence čerstvého betonu lze provádět například zkouškou 

sednutím, rozlitím, zkouškou Vebe a zkouškou stupně zhutnitelnosti, pro 

samozhutnitelný beton jsou vytvořeny vlastní zkoušky konzistence. [1]  
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10. EKOLOGIE OLOVĚNÝCH RYBÁŘSKÝCH ZÁVAŽÍ 

Problém olova spočívá v jeho negativních účincích na zdraví, ukazuje se, ţe 

i nízké hodnoty expozice mohou mít následky na zdraví. Olovo je velice 

jedovaté a při poţití ohroţuje mnoho orgánů a funkcí lidského těla. Otrava 

olovem se negativně projevuje na funkcích nervové soustavy, ledvin, 

imunitního systému, srdce a cév. Při přímém poţití, které hrozí z olovnatých 

barev, kontaminované vody, jídla atd., se olovo rychle dostane do krve, a ta 

ho roznese po celém těle. [15] 

Dlouhodobé působení olova na lidský organismus můţe způsobit ochablost 

pohybového aparátu (např. prsty, kotníky atd.), dále způsobuje mírné zvýšení 

krevního tlaku, chudokrevnost (anémii), sníţení plodnosti muţů i neplodnost 

ţen, u těhotných ţen můţe vyvolat potrat. U malých dětí mají i nízké, ale 

dlouhodobé dávky olova vliv na funkce mozku a také způsobují poruchy krve. 

[16] 

V průběhu 20. století bylo pouţívání olova omezováno, zejména kvůli 

negativním účinkům na děti a také z důvodu ochrany ţivotního prostředí. 

Pouţití olova se dříve týkalo výroby barev, úpravy ropy na benzín, výroby 

vodovodních systémů nebo pájek. [21] 

Použití olova pro rybářské účely 

Z důvodu nízké teploty tavení a zároveň vysoké objemové hmotnosti je olovo 

ideálním materiálem pro odlévání rybářských závaţí, pokud tedy pomineme 

jeho toxicitu. Díky výzkumům o škodlivosti olova se v některých státech 

omezuje pouţití tohoto kovu i pro rybářské účely. Dále také vedení EU 

nechává prověřit vlivy pouţití rybářských olůvek na ţivotní prostředí a zdraví 

člověka. Je moţné, ţe bude pouţití olova zakázáno. [22] 

Od roku 1987 Velká Británie zakázala prodej olověných rybářských zátěţí, 

které váţí méně neţ 28,35 g, důvodem byla reakce na zvýšenou úmrtnost 

labutí, které byly vystaveny působení olova. V Dánsku je úplný zákaz 

pouţívání olova pro rybářské účely. V USA jsou zase vyčleněna některá 

místa se zákazem pouţívání. Konkrétně je to v národním parku Yellowstone 

a v Red Rock Lakes. [15] 
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Vliv na ţivotní prostředí mají ztracená závaţí. V případě utrţení ve vodě 

dochází k obrušování a rozpouštění olova. Pokud se tzv. olůvka ztratí, 

pomalu korodují a vytváří se toxické sloučeniny, zejména sulfidy a oxidy 

olova. Také mohou sedimentovat a ukládat se tak na dlouhou dobu. [16] 

Náhrada olověných zátěží je sloţitá, protoţe olovo je velmi dobře tvárné, 

těţké a oproti alternativám levné. Alternativami jsou buď další kovové prvky 

(cín, bizmut, antimon, ocel, mosaz, wolfram aj.), které ale mají také svoje 

nevýhody. Například zinek je také toxický, měď škodí bezobratlým 

ţivočichům a prvky jako wolfram a zlato jsou velice drahé, ocel zase 

koroduje. Nekovovými alternativami jsou pryskyřice, polypropylen, u kterých 

je nevýhodou nízká objemová hmotnost (ve srovnání s kovovými prvky) 

a cena. Další náhradou můţe být umělý kámen nebo těţký beton. [22] 

 

11. VLASTNOSTI OLOVA 

Olovo je měkký kov, šedé aţ namodralé barvy. Vyznačuje se nejvyšší 

hustotou ze všech technických kovů. Vyrábí se buď praţením a redukčním 

tavením olovnaté rudy, kdy se dosahuje čistoty pod 90 %, nebo rafinací, to 

znamená, ţe se surovina zbavuje nečistot, získává se olovo o čistotách 

98,5 %, 99,75 % a 99,99 %. [3] 

Fyzikální vlastnosti olova: 

 teplota tavení 327 °C, 

 hustota 11340 kg·m-3, 

 měrná tepelná vodivost λ = 35 W·m-1·K-1, 

 součinitel délkové teplotní roztaţnosti α = 0,0000287 K-1, 

 pevnost v tahu 12 aţ 20 MPa, 

 modul pruţnosti 180 GPa. [3] 

Kromě působení koncentrované kyseliny dusičné a chlorovodíkové 

a organických kyselin odolává silným chemikáliím. Také se pomalu rozkládá 

v destilované a dešťové vodě nebo vodě s agresivním oxidem uhličitým. Na 

vlhkém vzduchu se na jeho povrchu rychle tvoří vrstva oxidu olovnatého 

a zásaditého uhličitanu olovnatého, která ho chrání před další korozí. Olovo 

také výrazně tlumí prostup záření, a proto se mimo jiné také pouţívá na 

ochranu proti rentgenovému a γ záření. [3]  
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II. PRAKTICKÁ ČÁST 

12. PROVEDENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

Nejprve byl na stávajících obdrţených výrobcích stanoven obsah vzduchu 

pomocí nasákavosti varem: 

1. Vzorky byly vysušeny do konstantní hmotnosti a tato hmotnost ve 

vysušeném stavu byla zaznamenána. 

2. Vzorky byly nechány ve vodě nasáknout 48 hodin. Aby bylo nasycení 

úplné, byly dále vloţeny do vroucí vody na 3 hodiny, kde se 

maximálně nasákly. 

3. Z poměru rozdílu hmotností (nasáklého a vysušeného vzorku) 

a hmotnosti vysušeného vzorku byla stanovena nasákavost. 

Výpočet nasákavosti, která znázorňovala obsah vzduchu v suchém 

ztvrdlém stavu: 

    
     

  
         

Vyhodnocení nasákavosti varem: 

tabulka 12.1: naměřené hodnoty a vypočítaná nasákavost varem [%] 

číslo 
vzorku  

hmotnost vzorku ve 
vysušeném stavu 

ms [g] 

hmotnost vzorku 
v nasáklém stavu 

mn [g] 

nasákavost 
varem 
NV [%] 

1 306,15 314,43 2,705 

2 304,89 313,05 2,676 

3 153,50 157,82 2,814 

4 156,45 160,49 2,582 

5 124,05 127,05 2,418 

6 96,89 99,72 2,921 

7 99,01 101,51 2,525 

8 98,58 101,06 2,516 

9 79,98 82,17 2,738 

 
průměr 2,7 
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obrázek 12.1: zkoušené výrobky 

Obdrţené výrobky byly vyrobeny podle následující receptury: 

tabulka 12.2: původní receptura betonu 

sloţka betonu mnoţství na 1 m3 

cement CEM I 52,5 R  Hranice 530 kg 

drobné drcené kam.  0-2 mm švédský magnetit 3340 kg 

voda 144 l 

mikrosilika 46 kg 

superplastifikační přísada: BASF MasterGlenium 
ACE 430 

12 kg (2,26 % z mc) 

přísada urychlující tvrdnutí BASF Master XS 100 21,2 kg (4 % z mc) 

pigment REBAcolor ROT 1100 10,2 kg 

Na pouţitém kamenivu byly určeny následující charakteristiky: 

1. Stanovení zrnitosti kameniva – sítový rozbor 

Pomocí sady sít bylo odděleno a roztříděno kamenivo podle velikosti 

částic na několik zrnitostních podílů. Byla pouţita síta zvolená podle 

velikosti zrn kameniva od 0,063 mm aţ 4 mm. Pro úplnost jsou v grafu 

uvedena síta řady aţ do 63 mm. Hmotnost částic zachycených na sítech 

je uvedená v procentech k počáteční hmotnosti vzorku. 

Sada sít byla sestavena vzestupně podle velikosti otvorů, včetně dna 

a víka. Zváţený vysušený vzorek byl nasypán na sloupec sít a sloupcem 

bylo mechanicky třeseno do ustálení hmotnosti. 
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Jednotlivá síta byla odebírána shora a zachycený materiál byl zváţen 

a označen (R1, R2, …). Materiál zachycený na dně byl také zváţen 

a označen jako P. 

tabulka 12.3: sítový rozbor kameniva 

celková hmotnost vysušeného 
kameniva [g] 

2004,53 

velikost otvorů 
síta [mm] 

hmotnost 
zachyceného 
materiálu R 

[g] 

procento 
zbytku na 
sítech [%] 

souhrnné 
procento 

propadu y 
[%] 

63 0 0 100,0 

31,5 0 0 100,0 

16 0 0 100,0 

8 0 0 100,0 

4 0,81 0,0 100,0 

2 47,61 2,4 97,6 

1 267,68 13,4 84,2 

0,5 742,60 37,0 47,2 

0,25 498,56 24,9 22,3 

0,125 278,90 13,9 8,4 

0,063 64,85 3,2 5,2 

P (zbytek na dně) 103,15 - - 

f procento jemných částic 5,1 

celkový součet [g] 2004,16 

kontrola: 0,02 menší 1 % 

 

 

graf 12.1: graf zrnitosti podle sítového rozboru kameniva  
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2. objemová hmotnost kameniva 

Na kamenivu bylo také provedeno zjištění objemové hmotnosti. Do 

odměrného válce byla nalita voda o známém objemu, následně bylo do 

válce vsypáváno kamenivo v předem zváţeném mnoţství. Poté byl na 

válci odečten objem kameniva s vodou. Z podílu původní hmotnosti 

kameniva a rozdílů objemů byla přibliţně stanovena objemová hmotnost 

kameniva. 

tabulka 12.4: stanovení objemové hmotnosti 

stav kameniva přirozená vlhkost vysušené 

měření 1. měření 2. měření 1. měření 2. měření 

hmotnost 
kameniva [kg] 

0,50152 0,59848 0,50282 0,6317 

rozdíl objemů ve 
válci ·10-3 [m3] 

0,098 0,117 0,100 0,124 

objemová 
hmotnost 

kameniva [kg·m-3] 
5120 5115 5030 5095 

průměr objemové 
hmotnosti [kg·m-3] 

5120 5065 

Původní receptura byla před dalším pouţitím upravena: 

 dávkování superplastifikační přísady bylo nastaveno na maximální 

dávku stanovenou výrobcem (1 % hmotnosti cementu), 

 z receptury byla odebrána mikrosilika, hlavně z důvodu nízké 

objemové hmotnosti. 

tabulka 12.5: upravená receptura betonu 

sloţka betonu mnoţství na 1 m3 

cement CEM I 52,5 R  Hranice 530 kg 

drobné drcené kam.  0-2 mm švédský magnetit 3340 kg 

voda 144 l 

superplastifikační přísada: BASF MasterGlenium 
ACE 430 

5,3 kg (1 % z mc) 

přísada urychlující tvrdnutí BASF Master XS 100 21,2 kg (4 % z mc) 

pigment REBAcolor ROT 1100 10,2 kg 



44 
 

 

Na upravené receptuře bylo potřeba zjistit minimální potřebné mnoţství vody 

při co nejvyšší objemové hmotnosti, coţ znamená s nejvyšší dosaţenou 

hutností. 

S ohledem na magnetismus pouţitého kameniva nebyl k hutnění vyuţíván 

ţádný vibrační stůl, u kterého se formy přichytávají pomocí elektromagnetu. 

Pomocí dodaného plnícího přípravku (který se uchycuje na vibrační stůl) byl 

beton plněn do polymerních forem. Ty byly vyrobeny v takovém tvaru, který 

kopíruje (napodobuje) tvary výrobků vyráběných v praxi. Zároveň muselo být 

moţné, na výrobcích vyjmutých z těchto forem, provádět alespoň zkoušku 

pevnosti v tlaku. Vibrace probíhala na mobilním vibračním stole. Po 

pokusech, kdy se nepovedlo beton vhodně ukládat, musel být plnící 

přípravek upraven. Jeho kónické ústí bylo zkráceno a tím se zvětšil otvor 

tohoto ústí. Poté uţ bylo moţné vyrábět nové vzorky. 

 

obrázek 12.2: vibrační stůl pouţívaný zpočátku praktické části 

 

obrázek 12.3: rozloţená forma z polymerního materiálu 
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Zejména z důvodu nekvalitních – pórovitých povrchů naznačujících 

zhoršenou hutnost výrobků byl vyzkoušen vibrační stolek s frekvenčním 

měničem značky WACKER – WERKE. 

  

obrázek 12.4: plnící přípravek s formou umístěný na vibračním stole 

Na tomto vibračním stole bylo nejprve za konstantní frekvence určeno 

poţadované mnoţství vody. 

Hodnota byla stanovena na 150 l na 1 m3 betonu, coţ se příliš neliší od 

původní receptury.  
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tabulka 12.6: stanovení vhodného mnoţství vody 

mnoţství 

vody na 1 m3 

betonu [l] 

hmotnost 

naplněné 

formy [g] 

hmotnost 

formy [g] 

hmotnost 

čerstvého 

betonu [g] 

objemová hmotnost 

čerstvého betonu 

[kg·m-3] 

140 1091,33 598,11 493,22 4117 

145 1091,21 588,95 502,26 4192 

150 1110,05 605,49 504,56 4212 

155 1103,38 606,07 497,31 4151 

160 1100,28 605,03 495,25 4134 

165 1091,46 597,17 494,29 4126 

170 1078,69 589,04 489,65 4087 

Po určení mnoţství vody bylo dalším cílem určit optimální frekvenci, při které 

by docházelo k nejlepšímu zhutnění. V této fázi byl ještě do receptury přidán 

kamenný odprašek z Ţelešic v mnoţství 40 kg·m-3, aby bylo dosaţeno 

lepšího povrchu výsledného závaţí. Experimentálně bylo určeno, ţe vyšší 

mnoţství neţ uvedené, by vedlo ke zvýšení mnoţství vody pro vhodnou 

zpracovatelnost. Vyšší mnoţství vody, ale nebylo přípustné, protoţe by 

mohlo dojít opět ke zhoršení povrchu, zvýšením pórovitosti. Navíc by se 

sníţila objemová hmotnost.  

Po předchozích zkušenostech bylo zřejmé, ţe ideální frekvence bude mezi 

67 Hz aţ 78 Hz (stanoveno podle otáček motoru, které jsou u vibračního 

stolu sledovány na ukazateli). Po celou dobu kaţdého pokusu byl vibrační 

stůl spuštěn na konstantní frekvenci. Určení ideální frekvence proběhlo podle 

zjištění maximální objemové hmotnosti betonu v čerstvém stavu, vypočtené 

z poměru hmotnosti čerstvého betonu a objemu formy. 
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tabulka 12.7: stanovení ideální frekvence vibrace 

otáčky 

motoru 

vibračního 

stolu [min-1] 

frekven-

ce 

vibrace 

[Hz] 

hmotnost 

naplněné 

formy [g] 

hmotnost 

formy [g] 

hmotnost 

čerstvého 

betonu 

[g] 

objemová 

hmotnost 

čerstvého 

betonu [kg·m-3] 

4000 66,7 1084,00 595,67 488,33 4069 

4300 71,7 1087,89 598,39 489,50 4079 

4500 75,0 1105,54 601,96 503,58 4197 

4700 78,3 1082,29 588,67 493,62 4114 

Dalším krokem bylo, pokusit se urychlit tvrdnutí betonu. Ve stávající 

receptuře uţ byla pouţita přísada urychlující tvrdnutí, takţe bylo třeba hledat 

a porovnat alternativní produkty. Prvním pokusem byla prášková přísada 

Centrilit NC Powder od firmy MC Bauchemie.  

Pouţití sypké, tuhé přísady se ukázalo jako nevhodné uţ při míchání, 

protoţe přísada změnila konzistenci betonu spotřebováním určité části vody 

na omočení povrchu jemných částic. Důsledkem bylo nedostatečné zhutnění, 

viditelné po odformování a zjistitelné z objemové hmotnosti betonu jiţ 

v čerstvém stavu. I přes nevhodný vzhled, ale byla účinnost přísady po 

28 dnech lepší, neţ u přísady původně pouţívané (BASF Master XS 100). 

Veškeré určené (předchozí i následující) pevnosti byly stanovovány na 

zkušebním lisu v laboratoři Ústavu technologie stavebních hmot a dílců VUT 

FAST v Brně. 

Pro zjištění síly při porušení bylo vyuţíváno přípravku se zatěţovací plochou 

A = 1600 mm2. Zatěţováno bylo na zkušebním lise. Výsledná pevnost se 

získala podílem zjištěné síly při porušení F [N] a zmíněné zatěţovací plochy 

A [mm2]. 
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tabulka 12.8: pevnosti v tlaku po 28 dnech  

pouţitá přísada urychlující 

tvrdnutí a její dávkování 

síla při 

porušení 

[kN] 

pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

průměrná 

pevnost v tlaku 

[MPa] 

BASF – Master XS 100 

(4 % z mc) 

113 70,6 
68,1 

105 65,6 

MC Bauchemie – Centrilit NC 

Powder (11 % z mc) 

148 92,5 
91,9 

146 91,3 

Dalšími zvolenými přísadami pro urychlení tvrdnutí betonu byly následující 

tekuté výrobky: 

Stachema CZ – Betodur A5 (BE), dávkováno aţ 3 % z hmotnosti cementu, 

MC Bauchemie – Fast Kick 111, dávkováno 2 % z hmotnosti cementu a pro 

porovnání byla opět pouţita původní přísada BASF – Master XS 100, 

dávkováno 4 % z hmotnosti cementu. 

Z důvodu omezené pracovní doby laboratoře nebylo technicky moţné 

provést plánované stanovení pevnosti po 12 hodinách, ale byla určena 

pevnost po 7 hodinách, ze které se dají porovnávat krátkodobé pevnosti. 

tabulka 12.9: pevnosti v tlaku po 7 hodinách 

pouţitá přísada urychlující 

tvrdnutí a její dávkování 

síla při 

porušení 

[kN] 

pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

průměrná 

pevnost v tlaku 

[MPa] 

BASF – Master XS 100 

(4 % z mc) 

9,05 5,7 
6,0 

10,1 6,3 

Stachema CZ – Betodur A5 

(3 % z mc) 

4,75 3,0 
3,2 

5,40 3,4 

MC Bauchemie – Fast Kick 111 

(2 % z mc) 

2,40 1,5 
1,5 

2,40 1,5 
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tabulka 12.10: pevnosti v tlaku po 24 hodinách  

pouţitá přísada urychlující 

tvrdnutí a její dávkování 

síla při 

porušení 

[kN] 

pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

průměrná 

pevnost v tlaku 

[MPa] 

BASF – Master XS 100 

(4 % z mc) 

61,5 38,4 
37,7 

59 36,9 

Stachema CZ – Betodur A5 

(3 % z mc) 

63 39,4 
38,3 

59,5 37,2 

MC Bauchemie – Fast Kick 111 

(2 % z mc) 

64 40,0 
39,1 

61 38,1 

tabulka 12.11: pevnosti v tlaku po 28 dnech  

pouţitá přísada urychlující 

tvrdnutí a její dávkování 

síla při 

porušení 

[kN] 

pevnost 

v tlaku 

[MPa] 

průměrná 

pevnost v tlaku 

[MPa] 

BASF – Master XS 100 

(4 % z mc) 

113 70,6 
66,6 

100 62,5 

Stachema CZ – Betodur A5 

(3 % z mc) 

99 61,9 
63,1 

103 64,4 

MC Bauchemie – Fast Kick 111 

(2 % z mc) 

94,5 59,1 
59,5 

96 60,0 

 
 

 

 

  



50 
 

 

Stanovení objemových hmotností: 

Jelikoţ jsou vyrobené vzorky nepravidelných tvarů, nemohl být objem určen 

měřením rozměrů pomocí délkových měřidel. Pro zjištění objemové 

hmotnosti bylo pouţito hydrostatického váţení. 

Výsledná objemová hmotnost vzorků ztvrdlého betonu byla určena podle 

následujícího vztahu: 

  
 

    
    

D…objemová hmotnost vzorku, 

m…hmotnost zváţená „na suchu“, 

m1…hmotnost zváţená při ponoření výrobku do vody (kapaliny), 

ρk…hustota vody (kapaliny). 

Pro určení objemové hmotnosti v čerstvém stavu byl vyuţíván výrobní objem 

forem V = 119,8 cm3. 

Výsledná objemová hmotnost čerstvého betonu byla určena podle 

následujícího vztahu: 

    
 

 
 

 DČB…objemová hmotnost čerstvého betonu, 

 m…hmotnost čerstvého betonu, 

 V…objem formy. 
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tabulka 12.12: objemová hmotnost obdrţených vzorků  

číslo 
vzorku 

hmotnost 
vzorku 

přirozené 
vlhkosti [g] 

hmotnost 
při 

váţení 
pod 

vodou [g] 

hmotnost 
ve 

vysušeném 
stavu [g] 

objemová 
hmotnost 
betonu při 
přirozené 
vlhkosti 
[kg·m-3] 

objemová 
hmotnost 
betonu ve 

vysušeném 
stavu 

[kg·m-3] 

1 311,46 233,16 306,15 3978 3910 

2 310,29 232,42 304,89 3985 3915 

3 154,88 114,67 153,5 3852 3817 

4 157,57 117,45 156,45 3927 3900 

5 124,87 93,41 124,05 3969 3943 

6 97,84 72,43 96,89 3850 3813 

7 99,71 74,6 99,01 3971 3943 

8 99,32 73,91 98,58 3909 3880 

9 81,29 60,97 79,98 4000 3936 

průměrná hodnota objemových hmotností 
[kg·m-3] 

3940 3900 

tabulka 12.13: objemová hmotnost čerstvého betonu u vyrobených vzorků  

číslo 
vzorku 

hmotnost 
betonu [g] 

objemová 
hmotnost 

čerstvého betonu 
[kg·m-3] 

1 491,48 4103 

2 492,64 4112 

3 491,07 4099 

4 488,06 4074 

5 493,61 4120 

6 493,06 4116 

7 490,94 4098 

8 493,76 4122 

9 488,95 4081 

10 490,93 4098 

11 490,53 4095 

12 490,40 4093 
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průměrná objemová 
hmotnost čerstvého 

betonu 
[kg·m-3] 

4100 

tabulka 12.14: objemová hmotnost ztvrdlého betonu u vyrobených vzorků po 

28 dnech  

stav 
vzorků 

při přirozené vlhkosti po 28 
denním zrání 

po 28 denním zrání ve 
vysušeném stavu 

číslo 
vzorku 

hmotnost 
na 

vzduchu 
[g] 

hmotnost 
pod vodou 

[g] 

objemová 
hmotnost 
betonu 
[kg·m-3] 

hmotnost 
na 

vzduchu 
[g] 

hmotnost 
pod 

vodou [g] 

objemová 
hmotnost 
betonu 
[kg·m-3] 

1 492,23 370,56 4046 484,30 362,93 3990 

2 499,00 375,34 4035 490,99 368,52 4009 

3 490,56 368,52 4020 482,78 361,80 3991 

4 504,13 379,54 4046 495,48 371,92 4010 

průměrná objemová 
hmotnost betonu přirozené 

vlhkosti 
[kg·m-3] 

4035 

průměrná objemová 
hmotnost betonu po 

vysušení 
[kg·m-3] 

4000 

Na vyráběných vzorcích byla nakonec ještě určena nasákavost pro 

porovnání s původními vzorky: 

tabulka 12.15: stanovení nasákavosti na vyráběných vzorcích  

číslo 
vzorku 

hmotnost vzorku ve 
vysušeném stavu 

ms [g] 

hmotnost vzorku 
v nasáklém stavu 

mn [g] 

nasákavost 
varem NV [%] 

1 484,30 494,75 2,158 

2 490,99 500,82 2,002 

3 482,78 492,47 2,007 

4 495,78 505,57 1,975 

průměrná nasákavost varem [%] 2,0 
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tabulka 12.16: navrţená výsledná receptura  

sloţka betonu mnoţství na 1 m3 

cement CEM I 52,5 R  Hranice 530 kg 

drobné drcené kam.  0-2 mm švédský magnetit 3340 kg 

voda 150 l 

kamenný odprašek  Ţelešice 40kg 

duperplastifikační přísada: BASF MasterGlenium 
ACE 430 

5,3 kg (1 % z mc) 

přísada urychlující tvrdnutí BASF Master XS 100 21,2 kg (4 % z mc) 

pigment REBAcolor ROT 1100 10,2 kg 

 

obrázek 12.5: ukázka betonového výrobku  
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13. ZÁVĚR 

Je prokázáno, ţe olovo má negativní vlivy na lidské zdraví, jak při vystavení 

silnému působení, tak i slabému a měla by být omezována míra jeho 

pouţívání pro výrobky, které se dají vyrábět z neškodných materiálů. 

Z tohoto důvodu se hledají varianty nahrazení olova pro různé výrobky. Díky 

jednoduchosti odlévání a vysoké hustotě je olovo velmi oblíbeno i mezi 

rybáři, kteří je vyuţívají pro výrobu rybářských závaţí a pomůcek. To se, ale 

můţe změnit, protoţe hrozí, ţe bude pouţití olova pro tyto účely zakázáno.   

Tato práce se zaměřuje na moţnost nahrazení rybářských potřeb z olova, 

výrobky z těţkého betonu. Výhodou betonu je jeho trvanlivost, mechanická 

odolnost, moţnost vytvoření různých tvarů či probarvení a zároveň šetrnost 

k ţivotnímu prostředí a lidskému zdraví. Nevýhodou betonu oproti kovovým 

materiálům je niţší objemová hmotnost, coţ v případě těchto závaţí 

znamená, ţe při stejné hmotnosti bude mít betonové závaţí přibliţně 

trojnásobný objem oproti olověnému. Práce popisuje, co těţký beton je 

a jaké jsou jeho výhody, jaké má problémy. Také jsou popsány pouţívané 

sloţky tohoto betonu, fungování pouţívaných přísad, které jsou pro výrobu 

těţkého betonu zásadní, hlavně tedy superplastifikační přísady. Aby mohly 

být nabízeny vzhledově rozmanité a atraktivní výrobky, je moţné vyuţít 

probarvení betonu Na atraktivitu výrobku má zásadní vliv kvalita povrchu, 

která závisí na způsobu a kvalitě hutnění, dále také závisí na pouţitých 

separačních prostředcích a dalších parametrech. 

Praktická část se zaměřovala na vytvoření optimálního sloţení těţkého 

betonu pro výrobu rybářských závaţí. Na obdrţených výrobcích byla 

posouzena objemová hmotnost a také obsah vzduchu, který byl určen 

pomocí nasákavosti. Po upravení původní receptury byl hledán ideální 

způsob hutnění tohoto betonu. Hutnění probíhalo na vibračním stole a byla 

určena optimální frekvence vibrace. Ta by měla dosáhnout hodnoty 75 Hz. 

Dále také bylo zkoušeno urychlení tvrdnutí betonových výrobků, zde se ale 

ukázalo, ţe doposud pouţívaná přísada urychlující tvrdnutí má v prvních 

hodinách tvrdnutí nejvyšší účinnost ze zkoušených přísad. Právě tyto 

krátkodobé pevnosti jsou nejdůleţitější s ohledem na potřebu brzkého 
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odformování. Nepodařilo se tedy zkrátit dobu odformování, oproti původní 

receptuře. 

Na výrobcích vyrobených podle nové receptury byla pro porovnání 

stanovována také objemová hmotnost, ve vysušeném stavu byla při pouţití 

původní receptury průměrně 3900 kg·m-3 a při pouţití navrţené receptury 

byla stanovena na 4000 kg·m-3 (při 28 denním zrání). Při přirozené vlhkosti 

laboratoří byla objemová hmotnost čerstvého betonu s původní recepturou 

průměrně 3940 kg·m-3 a s novou recepturou 4035 kg·m-3.  Tato skutečnost 

souvisí se sníţením mnoţství vzduchu obsaţeného v betonu, z původního 

obsahu vzduchu 2,7 % při pouţití původní receptury byl obsah sníţen na 

2,0 %. Vyšší objemové hmotnosti by se dalo dosáhnout pouţitím těţšího 

kameniva, neţ je stávající nebo sníţením obsahu vzduchu, coţ by bylo 

obtíţné. 
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