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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Tato diplomová práce pojednává o technologiích výroby ultralehkých betonů pomocí 
přímého vylehčení cementového tmele a současně nepřímého vylehčení pomocí 
lehkých kameniv. Dále se zabývá volbou vhodných surovin pro tyto betony. 
Praktická část se skládá z návrhu několika různých receptur, experimentálním 
ověřením a porovnáním jejich vlastností v čerstvém i zatvrdlém stavu.  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Ultralehký beton, napěňovací přísada, cement, mikrosilika, lehké kamenivo, liapor, 
liaver, pórovitost, objemová hmotnost, pevnost v tlaku, součinitel tepelné vodivosti  

 

ABSTRACT 

This diploma thesis deals with the technology of production of ultralight concretes 
using direct lighten cementing compound and at the same time indirect lighten using 
lightweight aggregate. Further work deals with the choice of suitable raw materials 
for these concretes. The practical part consists of a proposal of several different 
recipes, experimental verification and by comparing their properties in a fresh 
or hardened state.  

 

KEYWORDS 

Ultralightweight concrete, foaming agent, cement, microsilica, lightweight aggregate, 
liapor, liaver, porosity, density, compressive strength, coefficient of thermal 
conductivity 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Lehké betony mají spoustu výhod a široké možnosti jejich využití. Díky jejich nízké 

objemové hmotnosti mají dobré tepelně-izolační vlastnosti, jsou mrazuvzdorné  

a snadno opracovatelné. 

Nevýhodou je ale nižší pevnost oproti klasickému betonu. Proto se tyto betony 

používají především jako výplňové. Při pevnostech nad 12 MPa by bylo možné tyto 

betony používat i jako konstrukční. 



BRNO 2018 

 

 

 

  
11 

 

CÍLE 

 

 1 CÍLE 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat podrobnou rešerši ze zahraničních 

i tuzemských odborných zdrojů vztahujících se k navrhování a výrobě ultralehkých 

betonů o objemových hmotnostech v rozmezí (600–1000) kg/m3s pevnostmi v tlaku 

minimálně 12 MPa pro konzistence vhodné pro monolitické i prefabrikované 

konstrukce. Navrhnout několik různých receptur betonů a experimentálně ověřit jejich 

fyzikálně-mechanické vlastnosti včetně hodnot teplotní vodivosti a následně je mezi 

sebou porovnat.  
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2 CHARAKTERISTIKA A DRUHY LEHKÝCH BETONŮ 

Za lehké betony jsou považovány betony s objemovou hmotností v rozmezí 

(800 – 2000) kg/m3 v suchém stavu.  

Takto nízkých objemových hmotností lze dosáhnout několika způsoby vylehčení.  

Běžně se betony vylehčují použitím lehkého kameniva nebo zvýšeným množstvím  

a velikostí pórů v textuře. Tyto způsoby lze ale i kombinovat a dosáhnout tím 

objemových hmotností i pod 600 kg/m3. 

Při výrobě lehkých betonů je ale třeba také myslet na to, že s klesající objemovou 

hmotností klesají i pevnosti betonu.  

Cílem je tedy získat co nejnižší objemovou hmotnost při zachování co nejvyšších 

pevností. 

ROZDĚLENÍ LEHKÝCH BETONŮ  

Lehké betony rozdělujeme podle způsobu vylehčení na tři druhy.  

V případě, kdy se nižší objemové hmotnosti docílí vhodně upravenou křivkou zrnitosti 

a způsobem hutnění, jedná se o tzv. lehké mezerovité betony. Při jejich výrobě je 

možné použít jak hutné, tak i pórovité kamenivo.  

Křivka zrnitosti je přetržitá a jednotlivá zrna jsou spojena jen bodově cementovým 

tmelem.  

Mezerovité betony jsou ale vyráběny především za účelem použití jako drenážní 

vrstvy vozovek.  

Betony, u kterých je vylehčení dosaženo pomocí vnášení dutin přímo do cementové 

matrice, jsou označovány jako přímo lehčené betony. Póry se vytváří za pomoci 

vmíchání plynotvorných nebo pěnotvorných přísad do čerstvého cementového tmelu.  
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Výhodou těchto betonů je jejich homogenní struktura (tzn. vlastnosti jsou 

stejnoměrné v celé matrici). Je ovšem důležité, aby byla pokud možno většina pórů 

kulového charakteru.  

Betony vylehčené pěnotvornou přísadou se nazývají pěnobetony a betony vylehčené 

provzdušňovací přísadou jsou označovány jako plynobetony (u nich není vylehčení 

tak znatelné, vnesené póry mají zajišťovat především lepší mrazuvzdornost). 

Pokud se beton skládá z běžného hutného cementového tmele, kterým je obaleno 

lehké pórovité kamenivo, jedná se o nepřímo lehčený beton. Jejich technologie 

výroby je oproti přímo lehčeným betonům (především z hlediska hutnění) jednodušší.  

Mají ovšem nehomogenní strukturu, jelikož kamenivo je lehké a při nevhodné 

konzistenci cementového tmele může „vyplavat“ k povrchu a podobně. Pokud se 

tomu nezabrání (úpravou konzistence, stabilizační přísadou apod.), nehomogenní 

struktura zatvrdlého betonu s velkou pravděpodobností zapříčiní vznik tepelných 

mostů.[11] 

 

 

Obrázek 1: a)beton s lehkým kamenivem a hutným cementovým tmelem, b)mezerovitý beton s lehkým 

kamenivem, c)pěnobeton, d) pórobeton[2] 
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LEHKÉ BETONY 

 
V této práci bude výzkum zaměřen na výrobu ultralehkého betonu využitím 

kombinace přímého i nepřímého lehčení.   

K nepřímému vylehčení bude využito kombinace pórovitých kameniv Liapor a Liaver. 

Přímého vylehčení bude dosaženo pomocí napěňovací přísady (konkrétně přísadou 

Sika Lightcrete I-500), kterou není nutné předem napěňovat a posléze vmíchávat do 

betonu, ale je dávkována přímo do míchačky s nuceným oběhem.  

Bude se tedy jednat o pěnobeton s lehkým kamenivem. Objemová hmotnost by dle 

zadání měla být v rozmezí (600–1000) kg/m3. 
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3 VLASTNOSTI ULTRALEHKÝCH BETONŮ 

 

3.1 OBJEMOVÁ HMOTNOST 

Při návrhu receptur ultralehkých betonů se snažíme postupovat tak, abychom docílili 

co nejnižší objemové hmotnosti při zachování co možná nejvyšších pevností. Tyto 

dvě vlastnosti jsou ale obvykle protichůdné a pevnosti betonu se snižující se 

objemovou hmotností klesají. Z tohoto důvodu je nutné použití různých druhů přísad  

a příměsí. [8][10] 

 

3.2 ODOLNOST PROTI ZMRAZOVACÍM A ROZMRAZOVACÍM CYKLŮM 

Ultralehké betony jsou proti zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům ve srovnání 

s běžnými betony odolnější. Je tomu tak díky jeho pórovité struktuře. Zvláště pokud 

je pórovitý nejen cementový tmel, ale je současně použito i pórovité kamenivo.  

Voda, která je přítomna v pórech betonu, se při zmrazování přeměňuje na led. Led 

zaujímá větší objem než kapalná voda a svým rozpínáním způsobuje rozpraskání 

struktury. Díky tomu, že lehký beton má ve své struktuře více pórů, poskytuje prostor 

pro rozpínání ledu, a proto struktura není poškozena v takové míře jako u běžných 

betonů.[8][10] 

 

3.3 TEPELNĚ-IZOLAČNÍ VLASTNOSTI 

Také tepelně-izolační schopnosti ultralehkých betonů jsou lepší ve srovnání 

s běžnými betony. Nejvýznamnějším ukazatelem těchto vlastností je součinitel 

tepelné vodivosti, který udává schopnost materiálu vést teplo.   

Všechny pórovité materiály jsou složeny z tzv. materiálové kostry a pórového 

prostoru, který je vyplněn vzduchem. Součinitel tepelné vodivosti vzduchu je daleko 

nižší než součinitel tepelné vodivosti materiálové kostry. Z toho vyplývá, že čím více 
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pórů naplněných vzduchem materiál obsahuje, tím nižší je součinitel tepelné 

vodivosti. Tzn. hodnota součinitele tepelné vodivosti se snižující se objemovou 

hmotností klesá.  

Na hodnotu součinitele tepelné vodivosti má ale vliv vlhkost materiálu. Čím vyšší je 

vlhkost, tím vyšší je i součinitel tepelné vodivosti.  

Nárůst součinitele tepelné vodivosti s nárůstem vlhkosti látky se vysvětluje tím, že 

součinitel tepelné vodivosti vody, která je akumulovaná v pórech látky má hodnotu 

přibližně 0,58 W/m·K, tedy asi 25× vyšší než vzduch. V přítomnosti vody se zvětšují 

kontaktní plošky v pórech, což způsobuje výrazný vliv na vzrůst součinitele tepelné 

vodivosti vlhké látky. [12] 
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4 SUROVINY PRO VÝROBU ULTRALEHKÝCH BETONŮ 

Složení ultralehkých betonů je v základu stejné jako složení běžných betonů. 

Největší objem zaujímá plnivo. V případě lehkých betonů je to lehčené kamenivo. 

Další nedílnou složkou je hydraulické pojivo (cement) a voda. Pro vylehčení 

cementového tmele je navíc nezbytné použít napěňovací přísady. Aby vytvořené 

póry byly stabilní a aby nedocházelo k nehomogennímu rozložení lehkého kameniva, 

je vhodné použít stabilizační přísadu. Z důvodu získat co možná nejvyšší pevnosti je 

nezbytné použití i plastifikační přísady a dále je vhodné přidat i jemnozrnné příměsi.  

Následně budou jednotlivé suroviny popsány. 

 

4.1 CEMENT 

Cement se řadí mezi hydraulická pojiva. Díky této vlastnosti je schopný tuhnout  

a tvrdnout jak na vzduchu, tak i pod vodou. K tuhnutí a tvrdnutí dochází v důsledku 

hydratačních reakcí vápenných silikátů a aluminátů.  

Skládá se ze slínku, pro výrobu ultralehkých betonů výhradně portlandského. 

Portlandský slínek se vyrábí pálením oxidů CaO, SiO2, Al2O3 a Fe2O3 do slinutí. 

Tímto procesem vznikají tzv. slínkové minerály, z nichž nejvýznamnější jsou C3S, 

C2S, C3A a C4AF. 

C3S – trikalciumsilikát - alit: je vysoce reaktivní, což se projevuje rychlým nárůstem 

počátečních pevností (vyvíjí pevnosti především do 28 dne zrání). 

C2S – dikalciumsilikát – belit: vyvíjí pevnost mnohem pomaleji než C3S (do 1 roku  

i déle) a přitom dochází k velmi pozvolnému uvolňování hydratačního tepla.  

C3A – trikalciumaluminát – velmi rychle vyvíjí pevnosti, rychle tuhne a tvrdne,  

a přitom vyvíjí silné hydratační teplo. Přítomnost tohoto slínkového minerálu je 

důvod, proč je zapotřebí ke slínku přidávat zpomalovač tuhnutí. Větší obsah C3A 

navíc zapříčiňuje objemové změny.  
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C4AF – tetrakalciumaluminátferit – brownmillerit – má velmi malý podíl na vývoji 

pevnosti a má i nízké hydratační teplo, ale zvyšuje odolnost proti agresivnímu 

prostředí a díky obsahu Fe2O3 snižuje teplotu výpalu.  

Další podstatnou složkou cementu je regulátor tuhnutí. Bez jeho přítomnosti by 

(vlivem přítomnosti C3A) cement po smíchání s vodou začal okamžitě tuhnout  

a podstatně by snížil dobu zpracovatelnosti a byl by během krátké doby kompletně 

nezpracovatelný.  

Jako regulátor tuhnutí je v drtivé většině používán síran vápenatý CaSO4. Nejčastěji 

ve formě sádrovce nebo anhydritu. Také je možné použít jejich směsi.  

Dále je možné použít různé druhy příměsí, kterými lze upravovat vlastnosti 

cementu, snížit jeho cenu a negativní vliv na životní prostředí. Vznikají tak  

tzv. směsné cementy. 

Jako příměs lze použít granulovanou vysokopecní strusku, pucolány, kalcinovanou 

břidlici, křemičité úlety, vápenec apod. 

Pro usnadnění výroby nebo úpravu vlastností cementu se používají také  

tzv. zušlechťující přísady, např. intenzifikátory mletí, mineralizátory a legující 

přísady.[13] 

Cementy a jejich značení popisuje norma ČSN EN 197-1.  

V této práci byl používaný z důvodu snahy o dosažení vysokých pevností především 

cement CEM I 52,5 R a ve dvou recepturách i CEM I 42,5 R.  

 

Označení CEM I říká, že se jedná o čistý portlandský cement bez jakýchkoli příměsí.  

 

Čísla52,5 a 42,5 uvádí pevnost po 28 dnech zrání cementové pasty s použitím 

tohoto cementu v MPa. Tato pevnost závisí na jemnosti mletí (tzn. 52,5 je namletý 

jemněji než 42,5). Čím je cement jemněji namletý, tím vyšší jsou výsledné pevnosti. 

 

Písmeno R značí rychlost nárůstu počátečních pevností (R-rapid-rychlý).[1] 
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4.2 PLNIVA 

Běžně se jako plnivo do betonů používá těžené nebo drcené kamenivo různých 

frakcí. Z důvodu jeho vysoké objemové hmotnosti ho v případě ultralehkých betonů 

nelze použít. Pěnobetony se obvykle vyrábějí bez přítomnosti jakýchkoli plniv nebo 

s použitím polystyrenové drti.  

V případě této práce ale plnivo použito být musí z důvodu snahy o dosažení 

konstrukčních pevností. Konkrétně jde o kombinaci pórovitých kameniv Liapor 

(frakce 0-4, 4-8) a Liaver (frakce 0,25-1, 1-2). 

4.2.1 KERAMZIT (LIAPOR) – LEHKÉ KERAMICKÉ KAMENIVO 

Keramzit, v České republice prodávaný pod názvem Liapor, je lehké kamenivo, které 

se svým složením řadí mezi keramické hmoty.  

Zrna Liaporu vznikají pálením snadno tavitelných jílů a hlín. Při pálení jíly současně 

expandují a vznikají tak keramické granule. Tyto granule mají uvnitř rovnoměrnou 

pórovitou strukturu a na povrchu slinutou vrstvu. Díky tomu jsou lehké a současně 

mají tvrdý a pevný povrch. Liapor se vyrábí v několika frakcích, obvykle 0-4, 4-8, 

popřípadě 8-16.  

Základní surovinou pro výrobu Liaporu je jíl, který obsahuje především minerály illit, 

kaolinit a křemík. Jíl se po vytěžení drtí v několika stupních a následně plastifikuje.  

Tyto jíly musí splňovat několik požadavků: 

Je nutné, aby se při dané teplotě natavilo dostatečné množství látky na to, aby se 

povrch zaplnil taveninou a znemožnil tak únik plynů. 

V surovině musí být přítomny látky, které způsobí uvolnění plynů právě v okamžiku 

dosažení pyroplastického stavu, aby vznikly uzavřené dutinky. 

(Pyroplastickýstav - stav, kdy se na povrchu vytvoří dostatek taveniny, která se slije  

a speče a současně uvnitř je konzistence taková, která neumožní únik vzniklých 

plynů.) 
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Tavenina musí mít optimální viskozitu, aby nedocházelo k úniku plynů nebo 

spojování jednotlivých pórů. 

Jílová směs ovšem sama o sobě neexpanduje, poroto je nutné přidat taviva a paliva. 

Taviva pomáhají slinutí při nižší teplotě, což snižuje nároky na energii při vypalování 

a vzniklý materiál je hutnější. Používá se například Na+, K+, CaO nebo oxidy železa. 

Jako palivo se používá uhlík, který je příčinou nakypření, vyhoří a uvolní se CO2. 

Liapor se vytváří z plastického těsta. Výroba probíhá pomocí cihlářského lisu. 

Plastické těsto je protlačováno přes síto, na kterém se tvoří válečky o délce zhruba  

1 cm. Z válečků vznikají kuličky v zakulacovacím bubnu převalováním přes sebe. Do 

zakulacovacího bubnu se přidává tzv. dělící prášek (např. rozdrcený šamot), který 

zabraňuje slepování kuliček do hrudek).  

Kuličky Liaporu se vypalují v rotační peci při teplotě (1100 – 1200) °C. Při této teplotě 

granule expandují a ve struktuře se vytváří malé dutinky plynů. Po vychladnutí je 

granulát tříděn v třídičích na jednotlivé frakce. 

Pro výrobu frakce pod 4 mm se používá sbalkovací talíř. [11] 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI LIAPORU 

Objemová hmotnost Liaporu je velmi nízká díky jeho porézní struktuře. V rozmezí 

(500 – 1500) kg/m3. 

Součinitel tepelné vodivosti je také nízký díky velkému obsahu pórů  

(od 0,09 W/m·K). Liapor má tedy velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.  

I přes velmi nízkou objemovou hmotnost může být pevnost v tlaku Liaporu relativně 

vysoká (pohybuje se ve velkém rozmezí od 0,7 MPa až do 10 MPa), protože zrna 

Liaporu mají rovnoměrně pórovité jádro a slinutou vrstvu na povrchu.  

Nasákavost je i přes vnitřní pórovitou strukturu nízká.Liapor nemá kapilární 

strukturu, což zabraňuje vzlínání vody a zároveň není hydroskopický. Přirozená 

vlhkost materiálu je pouze 0,2 % hmotnosti. (týká se Liaporu již zabudovaného 

v konstrukci) 
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I přesto, že povrch je slinutý, má Liapor určitou nasákavost (liší se v závislosti na 

frakci nebo složení), a proto je nutné ho před použitím do betonu nasáknout, aby 

neodebíral záměsovou vodu a beton měl správnou konzistenci vhodnou ke 

zpracování. 

Liapor je také mrazuvzdorný. Materiál odolává opakovanému zmrazování  

a rozmrazování, díky své pórovité struktuře, která umožňuje rozpínání zmrzlé vody. 

Materiálům, do kterých je přidáván, tak celkově zvyšuje mrazuvzdornost. 

Zrna Liaporu mají velmi dobrou trvanlivost. Jsou stabilní ve vodě a odolávají 

kyselinám i louhům. Zároveň mají i vysokou mechanickou odolnost. 

Jelikož je Liapor keramický materiál a vzniká výpalem, je odolný proti žáru 

a zůstává objemově stabilní až do teploty 1050°C. Dle ČSN 73 0823 je zatříděn mezi 

materiály se stupněm hořlavosti A – nehořlavý materiál. 

Liapor neuvolňuje žádné plynné emise nebo pro lidi škodlivé výluhy. Je zdravotně 

nezávadný.[3] 

 

Obrázek 2: Zrno Liaporu[3] 
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4.2.2 LIAVER 

Kamenivo Liaver je granulát expandovaného skla. Vyrábí se patentovanou 

technologií z recyklovaného skla. Je to tedy ekologický produkt vyráběný 

z minerálních surovin. 

Upravené sklo se rozdrtí a následně rozemele, zamíchá a zhutní. Poté je sklo 

sinterováno a expandováno v peci při teplotách (750 – 900) °C. 

(Metoda sintrování nebo spékání či slinutí je založena na zahřátí práškových hmot na 

vysokou teplotu, která ovšem nepřekračuje jejich teplotu tání. Při této teplotě dojde 

ke vzájemnému slinutí práškových částic.) 

Liaver se používá na výrobu lehčených betonů a omítek, jako izolace, protipožární 

desky, desky pro zvukovou izolaci atd. 

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI LIAVERU 

Liaver má velmi nízkou sypnou hmotnost, která je menší než 200 kg/m3. 

S malou sypnou hmotností (a tedy i objemovou hmotností) souvisí i hodnota 

součinitele tepelné vodivosti, která je velmi malá. Běžně se pohybuje okolo  

0,07 W/m·K. 

Vzhledem k nízké objemové hmotnosti hodnota pevnosti v tlaku Liaveru také není 

moc vysoká. Pohybuje se okolo 2 MPa. 

Díky své pórovité struktuře Liaver dobře odolává změnám teplot. Je odolný proti 

opakovanému zmrazování a rozmrazování a je tvarově stálý při teplotách do 750 °C. 

Liaver má velmi dobrou trvanlivost. Je biologicky nenapadnutelný, odolný proti 

kyselinám, louhům a organickým rozpouštědlům. 

Neobsahuje nebezpečné příměsi, je nejedovatý a zdravotně nezávadný.[4] 
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Obrázek 3: Různé frakce Liaveru[4] 

 

4.3 CHEMICKÉ PŘÍSADY 

Chemické přísady slouží ke zlepšení vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu. 

Přidávají se do čerstvé směsi během míchání betonu. Působí především na 

cementovou kaši, takže jejich působení je závislé na druhu cementu, jemnosti jeho 

mletí a jeho mineralogickém složení.  

Jemněji namletý cement, který má vyšší měrný povrch, poskytuje větší reakční 

plochu. Díky tomu dochází ke snadnějšímu průběhu reakcí. Nevýhodou je ale silnější 

flokulace cementových zrn. [14] 

4.3.1 PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA 

U betonů s vysokými užitnými vlastnostmi je nezbytné použití plastifikačních přísad. 

Přidáním vody k cementu nevzniká dokonale disperzní systém, protože voda má 

vysoké povrchové napětí a cementová zrna mají tendenci flokulovat a tvořit shluky. 

Díky elektrickým nábojům na povrchu cementových zrn dochází k jejich 

elektrostatickému přitahování. Tím je zabráněno dokonalému pronikání vody 

k povrchu cementu. 
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Obrázek 4:  Princip elektrostatického přitahování zrn cementu vedoucí k flokulaci[15] 

Plastifikační přísady umožňují deflokulaci a dispergaci cementových zrn a tím 

pomáhají redukovat množství záměsové vody při dosažení stejné konzistence pro 

zpracování.  

Dispergačního účinku je dosaženo vytvořením záporného náboje na povrchu 

cementových zrn, takže původní elektrostatické síly, které způsobovaly shlukování 

cementových zrn jsou neutralizovány. Tím dochází k tzv. elektrostatickému 

odpuzování. Voda lépe proniká mezi zrna cementu a beton se stává pohyblivějším.  

 

Obrázek 5:  Princip elektrostatického odpuzování zrn cementu[15] 
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U přísad na bázi plykarboxylátů dochází současně s elektrostatickým odpuzováním  

i k tzv. stérickému odpuzování. Díky tomu jsou tyto přísady ještě efektivnější a velmi 

účinné.  

 

Obrázek 6: Princip kombinovaného elektrostatického a mechanického (stérického) odpuzování 

zrn[15] 

 

Díky nižšímu obsahu záměsové vody je možné dosáhnout vyšších výsledných 

pevností betonu.  

Další přínos použití plastifikačních přísad je eliminace tvorby smršťovacích trhlin, 

které vznikají při rychlém tuhnutí a tvrdnutí betonu. 

Zlepšení zpracovatelnosti také umožňuje omezení doby a intenzity vibrace při 

hutnění betonu.[8][10][14][15] 
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Obrázek 7: Vliv plastifikační přísady na konzistenci čerstvého betonu při různých dávkách vody[14] 

 

4.3.2 NAPĚŇOVACÍ PŘÍSADA 

Napěňovací přísady se používají pro snížení objemové hmotnosti cementové 

matrice. Jejím použitím se vnáší velké množství vzduchu do čerstvé cementové 

kaše.  

Pěna je tvořena látkami ze zmýdelnatělých pryskyřic, olejů, tuků nebo hydrolyzátů 

bílkovin.  

Napěnění probíhá za pomoci generátoru. Jeho pomocí se vytvoří pěna a ta se 

vmíchá do již připravené cementové kaše. Výhodou tohoto druhu napěňovacích 

přísad je to, že je možné pěnu přidat do čerstvého betonu na staveništi.  

Dalším druhem jsou napěňovací přísady, které lze přidat přímo do míchačky 

s nuceným oběhem klasicky společně s dalšími přísadami. V tomto případě je ale 

napěnění menší než v případě pěny připravené mimo míchačku a je nevhodné tuto 

přísadu používat pro transport betony, jelikož během převozu a při čerpání by byla 

velká část vzduchu z betonu vytlačena.[10][16] 
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Napěňovací přísady dostupné v České republice: 

 

SIKA LIGHTCRETE I 500 

Tato přísada produkovaná společností Sika je hnědá tekutina, založená na 

speciálních tenzidech a polymerech se silným provzdušněním. Přísada je perfektně 

rozpustná ve vodě a neškodí výztuži a kovovým částem. Může být přidána do již 

namíchané směsi nebo do domíchávače. Spolu s cementovou matricí může vytvořit 

vysokou pórovitost (25 - 30)%.  

Pěnotvorný efekt probíhá již během míchání cementu a kameniva, proto není nutné 

žádné další vybavení, např. odstředivky. Speciální složení umožňuje vývin pěny 

nezávisle na množství pojiva. V případě použití jako napěňovač, se dávka pohybuje 

mezi (1 - 1,5) kg/m3. Objemová hmotnost je (1010 ± 20) kg/m3.[22] 

 

SIKA SB 2 

Napěňovací přísadu Sika SB2 dodává firma Sika. Je vhodná především pro výrobu 

velmi lehkých malt a lehkých betonů z normálního a lehkého kameniva (dle složení 

výchozí směsi lze vyrobit malty a betony s objemovou hmotností od 400 kg/m3 do  

2000 kg/m3).  Je to bezbarvá až nažloutlá tekutina, založená na bázi organického 

tenzidu. Vzniklý objem pórů je zachován po celou dobu zpracovatelnosti díky 

stabilizačním přísadám a objem betonu se nemění ani po jeho uložení. Existuje 

možnost nastavení objemové hmotnosti směsi (dávkování (150-230) g / 100 l pěny).  

Přístrojem SG 70, SG 300 nebo SG 600 se z Sika® SB 2 vytvoří pěna a přímo 

přístrojem se přidává do běžící míchačky. Doba domíchávání závisí na typu 

míchačky a množství pěny. Musí se určit tak, aby byla pěna ve směsi rovnoměrně 

rozdělena.  

Objemová hmotnost činí 1010 kg/m3. U betonů s velmi nízkými objemovými 

hmotnostmi (<1000 kg/m3) mohou nepříznivé vnější podmínky při výrobě vést ke 
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ztrátě vzduchových pórů. Při výrobě lehkého betonu je třeba dbát na rovnoměrnou 

výchozí konzistenci, dostatečnou dobu míchání (min. 5 minut) a použití 

autodomíchávačů s dobrými míchačkami, jinak je lehký beton nerovnoměrný a může 

se zbortit. [32] 

 

SIRCONTEC FN1 

Pěnotvorný koncentrát Sircontec FN1 dodává do ČR slovenská společnost Sirontec 

prostřednictvím firmy TONSTAV-SERVICE. Je určený k výrobě technické pěny pro 

výrobu pěnobetonu. Z pěnotvorného koncentrátu se technická pěna vyrábí 

v pěnogenerátoru Sirontec. Je to tmavohnědá tekutina s velmi mírným specifickým 

zápachem. Složená je z hydrolyzovaného stabilizovaného proteinu.  Je biologicky 

odbouratelná, není hořlavá ani explozivní.  Při výrobě technické pěny se pěnotvorný 

koncentrát v kontinuálním pěnogenerátoru smíchá v dané koncentraci s vodou  

a vzduchem. Dále se technická pěna smíchá v míchadle s připraveným cementovým 

mlékem. 

Hodnota pH nezředěného FN1 při 20°C: 6,5 – 7,5 

Hustota při 20°C: cca 1124 kg/m3 

Doporučené dávkování (koncentrace): (2 – 4,5) % v čisté vodě 

Doporučená objemová hmotnost technické pěny: (45-85) kg/m3 

Použitá koncentrace má výrazný vliv na vlastnosti vyrobené technické pěny. [33] 

 

SCHAUMBILDNER 97 

Schaumbildner 97 je modrá tekutá přísada, kterou vyrábí společnost Ha-Be. Její 

složení je založeno na tenzidech. Slouží k přípravě pěny, z níž je možné míchat 

lehčený pórobeton s hustotou (400 - 2000) kg/m3. V případě hustoty nižší než  

800 kg/m3 je zapotřebí přidat lehké kamenivo. Lehčený beton vyrobený z této přísady 

je možné použít jako tepelnou izolaci, izolační vrstvu, vyrovnávací vrstvu a také  

k zasypávání vedení, potrubí a šachet. Pěna se vytváří z přísady, vzduchu a vody 
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pomocí napěňovací jednotky. Pěnu je možné bez problémů přidávat do čerstvého 

betonu. Toto lze provádět v betonárce nebo v domíchávači na staveništi.  

Z 1 l přísady se vytvoří cca (450-600) l pěny.  

Objemová hmotnost přísady je (1010 ± 20) kg/m3 při hodnotě pH 9,5 ± 1. [34] 

 

MAPEPLAST LA 

Mapeplast LA vyráběný firmou Mapei je vodný roztok speciálních organických 

polymerů se silnou pěnivostí. Je to tekutá přísada s pěnivým účinkem hnědé barvy. 

Díky schopnosti vytvářet bubliny vzduchu, rovnoměrně rozptýlené v cementové 

matrici je možné s její pomocí vyrábět snadno čerpatelnou lehkou maltu a beton.  

Její objemová hmotnost je (1140 ± 20) kg/m3.  

Pěnící účinek lze ovlivňovat dávkováním přísady. Hmotnostní dávkování je  

(0,9-1,4) kg na m3 směsi. Při objemovém dávkování se dávka pohybuje mezi  

(0,8-1,2) l na m3 směsi. Při dávkování vyšším než 1,2 l/m3 se výrazně prodlužuje 

doba hydratace. [35] 

 

KEMACON LPA 

Kemacon LPA je provzdušňovací přísada pro výrobu betonů odolných proti mrazu  

a solím, ale je možné ji použít i jako pěnidlo. Je to čirá světle modrá tekutina, kterou 

vyrábí společnost Kema. Během míchání se v betonu utvoří malé vzduchové póry, 

které výrazně snižují nasákavost kapilár ve vyzrálém betonu a současně vytvářejí 

prostor pro expanzi zmrzlé vody. V čerstvém betonu způsobují vzduchové kuličky 

lepší zpracovatelnost.  

Dávkuje se dle požadovaného obsahu vzduchových pórů. Doporučené dávkování je 

(0,05 - 0,4) % hmotnosti cementu, maximálně však 0,8 % hmotnosti cementu. 

Přísada se přidává do betonové směsi společně se záměsovou vodou. Obsah pórů  
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v betonové směsi závisí mj. na teplotě, obsahu jemné frakce, použití dalších dodatků 

v betonové směsi a době míchání. Proto se při betonáži doporučuje dodatečná 

kontrola obsahu pórů. Má objemovou hmotnost (1010 ± 20) kg/m3. [36] 

 

Obrázek 8: Vzhled betonu po přidání napěňovací přísady[31] 

 

4.3.3 STABILIZAČNÍ PŘÍSADY 

Stabilizační přísady (neboli přísady modifikující viskozitu betonu) způsobují, že při 

stejné pohyblivosti je beton tužší.  

Beton je tedy odolnější a stabilnější vůči větším přetvárným silám. Není tedy tolik 

náchylný k rozměšování a segregaci, což je nezbytné například při používání 

lehkého kameniva, které má díky své nízké objemové hmotnosti tendenci 

„vyplavávat“ k povrchu cementové kaše nebo při dopadání betonu z větší výšky.  

Dále stabilizační přísady zamezují odmísení chemicky navázané (volné) vody 

z cementového tmele, tzv. bleedingu, ke kterému může docházet například při 

použití velmi jemných příměsí. 
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Velmi často se tedy používají při výrobě samozhutnitelných betonů nebo pro výrobu 

čerpaných a stříkaných betonů. 

Fungují buď na základě zvětšení měrného povrchu tuhých částic v jednotce objemu 

čerstvého betonu, nebo v druhé fázi reagují s volnou vodou a vážou ji fyzikálně nebo 

chemicky.[10][14] 

Stabilizační přísady mohou být organického nebo anorganického původu. Nejčastěji 

se vyrábí z derivátů celulózy (polysacharidů).  

 

4.4 PŘÍMĚSI 

Příměsi se do pěnobetonu přidávají k cementu CEM I nejen z důvodu zlepšení 

vlastností, ale také z ekonomických důvodů. Jako příměsi jsou vhodné především 

popílky, struska, mikrosilika nebo mikromletý vápenec.  

Existují dva druhy příměsí: 

Příměsi, které nemají žádnou funkci s výjimkou toho, že díky svému velkému 

měrnému povrchu zaplňují mezery mezi částicemi cementu. Tím zvyšují tření  

a zlepšují pohyblivost beton, což vede k vyšším pevnostem. Tyto příměsi se nazývají 

příměsi I. typu. Označují se také jako fillery.  

Mezi příměsi I. typu patří především kamenné odprašky, pigmenty a podle některých 

zdrojů se do této kategorie řadí i mikromletý vápenec.  

Příměsi, které se používají za účelem zlepšení vlastností betonu nebo získání 

speciálních vlastností, se nazývají příměsi II. typu. Dělí se na pucolánové (popílky, 

křemičité úlety - mikrosilika) a latentně hydraulické (struska).[8] 

V této práci byla používána pouze jedna příměs, a to mikrosilika. Mikrosilika 

obsahuje (80 – 98) % amorfního SiO2 ve tvaru kulových zrn. Má velmi dobré 

pucolánové vlastnosti. Vyznačuje se mimořádně velkým měrným povrchem. Velikost 

zrn mikrosiliky je až 100× menší než velikost zrn cementu. Díky tomu velmi dobře 
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vyplňuje mezery mezi nimi a tím zvyšuje pevnost. Současně ale vyžaduje velké 

množství záměsové vody. Proto její dávkování bývá v rozmezí (5 – 10) % z množství 

cementu a její přítomnost je nutné kompenzovat větším množstvím plastifikační 

přísady.  

 

4.5 ZÁMĚSOVÁ VODA 

Záměsová voda je jednou z hlavních složek betonu. Její přítomnost spouští 

hydratační proces. V čerstvém betonu plní dvě funkce. Hydratační a reologickou. 

Množství vody v betonu se vyjadřuje pomocí vodního součinitele w. Je to hmotnostní 

poměr vody k cementu.  

Jako hodnota minimálního vodního součinitele se uvádí zhruba 23 % z hmotnosti 

cementu. Je to množství vody, která je potřeba pouze pro samotný hydratační 

proces, tedy množství vody, které zajistí přeměnu slínkových minerálů v cementu na 

hydrokřemičitany a hydrohlinitany.  

K tomu, aby byl beton zpracovatelný a měl vhodnou konzistenci, musí být vodní 

součinitel vyšší. Jeho hodnota se obvykle pohybuje okolo 0,35-0,9, tedy (35 – 90) % 

z hmotnosti cementu. Tato voda, která je „přebytečná“ nad množství nutné pro 

hydratační proces se nazývá voda reologická. Snižuje tření mezi jednotlivými 

částicemi, a tím se stane beton tekutější a lépe zpracovatelný.  

Voda, která není využita pro hydratační proces a neváže se na zrna cementu nebo 

zrna příměsí se během procesu tuhnutí a tvrdnutí postupně odpařuje. Po odpařené 

vodě zůstávají v betonu póry a kapiláry, které snižují objemovou hmotnost, ale 

především snižují i pevnost betonu. Z tohoto důvodu je důležité co nejvíce snižovat 

hodnotu vodního součinitele. K tomu se využívají plastifikační přísady.  

Je důležité dbát i na původ použité vody. Jsou stanovena kritéria pro záměsovou 

vodu, která jsou v souladu s požadavky normy ČSN EN 1008 - Záměsová voda do 

betonu. 
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Dle normy je možné v každém případě použití pitné vody (ne minerální).  

Dále je možné použití recyklované vody (z recyklace čerstvého betonu, mytí 

míchaček apod.), ale jelikož taková voda bude obsahovat již částečně zhydratované 

částice, může její použití způsobit urychlování tuhnutí a tvrdnutí betonu.  

Při výrobě ultralehkých betonů ale není vhodné recyklovanou vodu používat, protože 

může obsahovat zbytky jemných částic kameniva, písku nebo přísad, které by mohly 

ucpávat jemné póry, které je u těchto druhů betonu nutné zachovat. 

Použitelná je i mořská voda (nebezpečí obsahu chloridů), podzemní voda, povrchová 

voda nebo odpadní průmyslová voda.    

Podle normy se vždy před použitím musí voda vyzkoušet (neplatí pro pitnou vodu).  

V žádném případě nelze použít vodu splaškovou. 

Teplota používané záměsové vody by se měla pohybovat v rozmezí (20-25)°C.[6][14]
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5 TECHNOLOGIE VÝROBY ULTRALEHKÝCH BETONŮ 

U ultralehkých betonů pro dosažení objemových hmotností pod 1000 kg/m3 nestačí 

vylehčení pomocí lehkého kameniva. Je nutné vylehčit i cementový tmel. K tomuto 

účelu se využívají napěňovací přísady.  

Do směsi plniva, cementu a vody se vmíchává anorganická pěna. Při procesu tuhnutí 

zůstává vmíchaná pěna uzavřena v cementové maltě, čímž vznikají vzduchové póry.  

Vnesení vzduchu pomocí pěny je možné dvěma technologickými postupy: 

Napěňovací přísada je dávkována spolu s ostatními přísadami přímo do 

míchačky s nuceným oběhem. K napěnění betonu dojde po určité době míchání 

s ohledem na druh napěňovací přísady.  

Při použití těchto druhů napěňovacích přísad je velmi důležité po dobu míchání 

věnovat pozornost intenzitě napěnění čerstvého betonu pomocí napěňovací přísady. 

Míru napěnění je možné ovlivnit dobou míchání betonu. Při krátké době míchání se 

nemusí vytvořit dostatečné množství vzduchových pórů pro vylehčení. Naopak při 

příliš dlouhé době míchání je možné, že beton napění do takové míry, že bude sice 

velmi lehký, ale bude mít téměř nulové pevnosti. Na intenzitu napěnění má 

samozřejmě vliv i druh cementu, jemnost jeho mletí a jeho mineralogické složení. 

Odhadnout tedy okamžik, kdy míchání betonu ukončit vyžaduje určité zkušenosti  

a odhad. 

Další možností je výroba pěny zvlášť v tlakovém směšovači. Pěna je následně do 

betonu vmíchána dodatečně na staveništi. Při tomto postupu se obvykle dosahuje 

vyššího stupně napěnění. Tento postup je výhodný z hlediska čerpání betonu. 

Na vlastnosti pěnobetonů mají vliv i vlastnosti pěny. Její stabilita, stupeň napěnění  

a poločas rozpadu (odlučnosti).  

(Poločas odlučnosti pěny – čas, za který se z pěny odloučí polovina původního 

objemu kapaliny, ze které byla pěna vyrobena.)  
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Čerpání ultralehkých betonů je oproti běžným betonům komplikovanější. Zvýšený 

tlak v potrubí způsobuje vytlačování speciálně vytvářených pórů z cementové malty.  

Dále také vtlačování vody do pórovitého kameniva. To má negativní vliv na změnu 

požadované konzistence betonu. Beton je pak při výstupu z potrubí značně tužší než 

před vstupem. S tím je nutné dopředu počítat a upravit recepturu tak, aby beton měl 

před vstupem do potrubí konzistenci řidší, než je požadováno.  

Efekt vtlačování vody do pórovitého kameniva je možné zmírnit dostatečným 

nasáknutím lehkého kameniva předem. Ovšem ne vždy je na nasáknutí předem 

dostatek času.  

Zhutňování ultralehkých betonů je důležité provádět velmi opatrně. Obvykle se 

zhutňování betonu provádí z důvodu vytlačení přebytečného vzduchu z cementové 

malty. U ultralehkých betonů je ale naopak důležité co nejvíce vzduchových pórů 

zachovat.  

Zhutňovat je možné ponorným nebo příložným vibrátorem. Vibruje se pouze pro 

rovnoměrné rozložení směsi, pokud možno po co nejkratší dobu, aby bylo 

zachováno co největší množství vzduchu uvnitř betonu. [5][9][11][16][17][18][19] 
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6 NÁVRH RECEPTUR ULTRALEHKÝCH BETONŮ 

U ultralehkých betonů je cílem dosáhnout co nejnižší objemové hmotnosti, ale 

současně zachovat co nejvyšší pevnosti. Toto jsou dva faktory, které působí přímo 

proti sobě.  

Běžně u betonů složených z hutného kameniva a hutného cementového tmele je 

nositelem pevnosti kamenivo. Pevnosti samotného cementového tmele se pohybují 

okolo (25-35) MPa, zatímco pevnosti kameniva obvykle okolo 160 MPa.  

U lehkých betonů s kombinací hutného cementového tmele a lehkého kameniva 

pevnosti zajišťuje už spíše cementový tmel, protože jeho pevnost je vyšší než 

pevnost pórovitého kameniva, která je velmi proměnlivá a nesrovnatelně nižší než 

pevnosti hutného kameniva. Pohybuje většinou v rozmezí (2-10) MPa. 

V případě, že je použito lehké kamenivo a současně je cementový tmel vylehčený 

pěnou, není lehké docílit vysokých pevností. Beton sám o sobě by dosahoval 

pevností v řádech jednotek MPa. Je proto nutné pevnost zvyšovat pomocí kvalitních 

surovin, přísad a příměsí. 

V první řadě je nutné používat plastifikační přísady, kvůli snížení množství záměsové 

vody, protože voda, která není spotřebována k hydratačnímu procesu, se vypařuje  

a zanechává po sobě vzduchové póry, které snižují pevnost.  

U ultralehkých betonů je sice žádoucí větší množství pórů ve struktuře betonu, 

ovšem není vhodné jejich přítomnosti dosahovat tímto způsobem. Snažíme se docílit 

převažujícího množství uzavřených pórů.  

Póry, které zůstávají po vypařené vodě, mohou být převážně otevřené ve tvaru 

kapilár, což zbytečně zvyšuje nasákavost betonu a ulehčuje pronikání oxidů  

a dalších látek, které se podílí na degradaci betonu.  

Proto je i u těchto betonů nezbytné použití plastifikačních přísad kvůli snížení 

vodního součinitele na minimum a póry se následně do cementové matrice vnáší 

jiným způsobem.  
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Při napěnění betonu je důležité vzniklé vzduchové póry stabilizovat pomocí 

stabilizačních přísad, které jsou schopné modifikovat viskozitu cementového tmele 

a díky ní je beton v čerstvém stavu stabilnější vůči vnějším přetvárným silám. 

Použití příměsí není nezbytné, ale díky své jemnosti mletí vyplňují ve struktuře 

betonu mezery mezi částicemi cementu a tím se také podílí na zvyšování výsledných 

pevností.  

Dále se při navrhování ultralehkých betonů musí vzít v úvahu nasákavost lehkého 

kameniva. Pokud je kamenivo suché, nasákne do své struktury část záměsové vody. 

Tím by konzistence betonu byla tužší, což by vyžadovalo zvýšení vodního součinitele 

(snížení pevností) nebo dávky plastifikační přísady. Je tedy lepší používat kamenivo 

předem nasáklé.  

Ne vždy je ale realizovatelné čekat na nasáknutí kameniva až 72 hodin. Proto je 

možné využít metodu nasáknutí v míchačce. Kamenivo se nadávkuje do míchačky 

s částí záměsové vody a takto se míchá 5-10 minut. Kamenivo se alespoň částečně 

nasytí vodou, dále neodebírá záměsovou vodu v takové míře a konzistence betonu 

je zachována. Poté je možné dávkovat další suroviny.  

Dalším rizikem u ultralehkých betonů je segregace lehkého kameniva. Segregace je 

opačná než u běžných betonů s hutným kamenivem. Kamenivo se neusazuje vlivem 

sedimentace na dně, ale naopak vlivem nízké objemové hmotnosti „vyplavává“ na 

povrch. Tomuto jevu lze zabránit jednak již zmíněným nasáknutím kameniva, ale 

především použitím stabilizačních přísad.  

Dosáhnout samozhutnitelnosti u ultralehkých betonů není snadné. Díky velmi nízké 

objemové hmotnosti, jak cementového tmele, tak i kameniva má beton nízkou energii 

k tečení. Nutné je tedy zvýšit množství jemných podílů použitím příměsí.  

Při navrhování receptur je zásadním problémem navrhnout ji tak, aby množství 

surovin navržených pro 1 m3 betonu i ve skutečnosti po namíchání odpovídal 1 m3.  

Není totiž možné použít rovnici absolutních objemů. 
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Rovnice 1: Rovnice absolutních objemů[8] 

𝑚𝑐

𝜌𝑐
+
𝑚𝑣

𝜌𝑣
+
𝑚𝑘

𝜌𝑘
+
𝑚𝑝

𝜌𝑝
= 1 −

𝑉𝑧
100

 

V rovnici lze substituovat 𝑚𝑣 = 𝑤 ⋅ 𝑚𝑐 

Kde: 

 hmotnosti (m) a objemové hmotnosti (𝛒) jsou označeny písmeny s indexy:  
C-cement, V-voda, K-kamenivo, P-příměsi 

Vz-množství vzduchu v betonu 

w – vodní součinitel 

 

Tuto rovnici nelze použít z těchto důvodů: 

Není možné používat objemovou hmotnost lehkého kameniva, jelikož objemová 

hmotnost je hmotnost bez pórů. U lehkého kameniva se vždy udává sypná hmotnost. 

Jako množství vzduchu Vz v betonu se obvykle používají hodnoty (2-5) %. Při použití 

napěňovací přísady se ovšem dostáváme na mnohonásobně vyšší hodnoty.  

Postupuje se tedy tak, že se vytvoří receptura, která se namíchá a poté se 

experimentálně provádí korekce na skutečný objem. 

Obvykle je nutné receptury míchat několikrát a postupně korigovat dávky různých 

surovin. Především kameniva a napěňovacích přísad. Roli nehraje pouze celková 

dávka kameniva, ale také poměr frakcí a jejich množství.[5][10][17][18][19][20] 
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7 PRAKTICKÁ ČÁST 

7.1 METODIKA PRÁCE 

1. ETAPA 

Návrh receptur lehkých malt vylehčených napěňovací přísadou.  

2. ETAPA 

Míchání lehkých malt, výroba zkušebních těles, zkoušení pevností a objemových 

hmotností ztvrdlých malt. 

Od každé receptury byla vyrobena 3 zkušebních tělesa - trámečky (40×40×160) mm. 

Prováděné zkoušky: 

- 28 denní pevnosti v tahu za ohybu 

- 28 denní pevnosti v tlaku 

3. ETAPA 

Návrh receptur ultralehkých betonů vylehčených napěňovací přísadou a lehčeným 

kamenivem. 

4. ETAPA 

Míchání ultralehkých betonů, výroba zkušebních těles, zkoušení pevností  

a objemových hmotností ztvrdlých betonů. 

Od každé receptury bylo vyrobeno 8 zkušebních těles - krychle (100×100×100) mm. 

Prováděné zkoušky: 

- 7 denní pevnosti v tlaku 

- 28 denní pevnosti v tlaku 

- stanovení hodnoty součinitele tepelné vodivosti 
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7.2 POUŽITÉ MATERIÁLY 

7.2.1 CEMENT 

U většiny receptur byl použit cement – Českomoravský cement a.s., Mokrá 

CEM I 52,5R. 

Tabulka 1: Vlastnosti cementu CEM I 52,5 R[26] 

7 denní pevnost v tlaku 62 MPa 

28 denní pevnost v tlaku 64 MPa 

měrný povrch 521 m2/kg 

hydratační teplo (7 dní) 370 J/g 

 

Ve dvou recepturách byl použit cement – Českomoravský cement a.s., Mokrá  

CEM I 42,5 R.  

Tabulka 2: Vlastnosti cementu CEM I 42,5R[27] 

7 denní pevnost v tlaku 51 MPa 

28 denní pevnost v tlaku 61 MPa 

měrný povrch 375 m2/kg 

hydratační teplo (7 dní) 300 J/g 

 

 

7.2.2 PLNIVO 

LIAPOR 

Jako plnivo byl použit u všech receptur Liaporz produkce Lias Vintířov, lehký 

stavební materiál k. s. 

Tabulka 3: Vlastnosti Liaporu 1-4/625[25] 

frakce 1-4 mm 

sypná hmotnost 625 kg/m3 

objemová hmotnost 1050 kg/m3 

součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 0,11 
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Tabulka 4: Vlastnosti Liaporu 4-8/450[25] 

frakce 4-8 mm 

sypná hmotnost 450 kg/m3 

objemová hmotnost 850 kg/m3 

součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 0,11 

 

LIAVER 

Opět u všech receptur byl použit Liaverod výrobce LIAVER GmbH& Co KG 

 

Tabulka 5: Vlastnosti Liaveru 0,25-0,5/300 [28] 

frakce 0,25-0,5 mm 

sypná hmotnost 300 kg/m3 

hustota 540 kg/m3 

součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 0,07 

 

Tabulka 6:Vlastnosti Liaveru 2-4/190 [29] 

frakce 2-4 mm 

sypná hmotnost 190 kg/m3 

hustota 310 kg/m3 

součinitel tepelné vodivosti [W/m·K] 0,07 

 

7.2.3 PŘÍSADY 

NAPĚŇOVACÍ PŘÍSADA 

Pro napěnění byla použita přísada Sika LightCrete I500 od společnosti  

Sika CZ, s.r.o. 

Sika LightCrete I500 

Tato přísada produkovaná společností Sika je hnědá tekutina, založená na 

speciálních tenzidech a polymerech se silným provzdušněním.  
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Přísada je perfektně rozpustná ve vodě a neškodí výztuži a kovovým částem.  

Může být přidána do již namíchané směsi nebo do domíchávače. Spolu  

s cementovou matricí může vytvořit vysokou pórovitost (25 – 30) %.  

Pěnotvorný efekt probíhá již během míchání cementu a kameniva, proto není nutné 

žádné další vybavení, např. odstředivky. Speciální složení umožňuje vývin pěny 

nezávisle na množství pojiva. 

Tabulka 7: Vlastnosti přísady Sika LightCrete I500[22] 

objemová hmotnost 1 010 ± 20 kg/m3 

dávkování (v případě použití jako napěňovač) 1 - 1,5 kg/m3 

 

 

PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA 

Jako plastifikační přísada byl použit superplastifikátor Sika ViscoCrete – 1035 také 

od společnosti Sika CZ, s.r.o. 

Sika ViscoCrete – 1035 

Sika ViscoCrete je velmi účinný univerzální superplastifikátor. Zlepšuje prostorové 

rozptýlení jemných podílů, dispergaci a smáčení zrn cementu. Snižuje třecí síly mezi 

zrny cementu a kameniva, spotřebu záměsové vody. Má prodlouženou dobu 

účinnosti.  

Tento superplastifikátor má nahnědlou barvu, je vyroben na bázi polykarboxylát 

éteru. 

Tabulka 8: Vlastnosti přísady Sika ViscoCrete– 1035[23] 

objemová hmotnost 1,07 kg/l (při +20 °C) 

dávkování 0,2 – 1,7 % z hmotnosti cementu 

pH ~6,5 ± 0,5 

obsah chloridových iontů ≤ 0,10 %hm 

obsah alkálií ≤ 1,0 % 
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STABILIZAČNÍ PŘÍSADA 

Použita byla opět přísada od společnosti Sika CZ, s.r.o. - Sika Stabilizer – 4R. 

Sika Stabilizer-4R 

Tato přísada od společnosti Sika je světlomodrá tekutá stabilizační přísada speciálně 

určena pro samozhutnitelné betony. Je založena na bázi homogenního 

modifikovaného škrobu. 

Její funkcí je zlepšení stability směsi. Zabezpečuje tekutost a kompaktnost během 

dopravy a ukládání. Zamezuje segregaci a bleedingu.  

Dávkuje se do betonu spolu se záměsovou vodou a pro zajištění účinku je potřeba 

po přidání promíchávat 1 minutu na 1 m3, při větším objemu minimálně 5 minut. 

Tabulka 9: Vlastnosti přísady Sika Stabilizer – 4R[24] 

objemová hmotnost 1,02 ± 0,01 kg/l (při +20 °C) 

dávkování 0,1 – 1,0 % z hmotnosti cementu 

 

 

7.2.4 PŘÍMĚSI 

MIKROSILIKA 

Byla použita mikrosilika od společnosti Elkem. Jedná se o vysoce reaktivní pucolán. 

 

Tabulka 10: Vlastnosti mikrosiliky[30] 

obsah SiO2 > 90 % 

hustota 400-700 kg/m3 
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7.3 ZKOUŠKY PROVÁDĚNÉ NA VZORCÍCH 

7.3.1 STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI ČERSTVÉHO BETONU 

Zkouška se provádí dle ČSN EN 12350 – 6: Objemová hmotnost čerstvého 

betonu 

Pomůcky: 

Nádoba (tuhá, kovová, horní okraj a dno rovnoběžné, nejmenší rozměr ≥ 4Dmax,  

min. ale 150 mm a min. objem 5 l), plnící nástavec, zhutňovací zařízení: vibrační stůl 

(f=40 Hz), váhy s přesností 0,1 %, srovnávací pravítko (ocelové, min. o 100 mm delší 

než je největší vnitřní rozměr nádoby), lopatka, 2 zednické lžíce, nádoba na 

promíchaní, palička. 

Postup: 

Nejprve je nutné provést kalibraci nádoby (zjištění hmotnosti prázdné nádoby  

a skleněné desky s přesností 0,1 %). Nádoba se naplní vodou o teplotě (20±0,5) °C 

až přetéká, přikryje se skleněnou deskou, zváží a vypočítá se objem vody. Nádoba 

se naplní betonem, beton se zhutní na vibračním stole (zhutňování ve dvou 

vrstvách). Po ukončení zhutňování se forma poklepá z každé strany paličkou, 

zarovná se povrch a nádoba s betonem se zváží. Vypočítá se objemová hmotnost 

(zaokrouhlení na nejbližších 10 kg/m3). 

 

7.3.2 STANOVENÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI ZTVRDLÉHO BETONU 

Zkouška se provádí dle ČSN EN 12390 – 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

Pomůcky: 

posuvné měřítko, váhy 
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Postup:  

Změří se rozměry zkušebních vzorků (každý rozměr třikrát), vzorky se zváží. Z těchto 

naměřených hodnost lze vypočítat objemovou hmotnost (zaokrouhlení na nejbližších 

10 kg/m3). 

 

7.3.3 STANOVENÍ PEVNOSTI V TAHU ZA OHYBU 

Zkouška se provádí dle ČSN EN 12390 – 5: Pevnost v tahu ohybem 

Pomůcky: 

zkušební lis, úhelník, posuvné měřítko, zařízení pro zatěžování (podpěrné  

a zatěžovací válečky) 

Postup: 

Změří se rozměry zkušebního tělesa. Těleso se umístí do lisu centricky, podélnou 

osou kolmo k podélným osám dolních a horních válečků. Zatížení lisu se nechá 

působit. Odečte se zatížení při porušení. 

 

7.3.4 STANOVENÍ PEVNOSTI V TLAKU BETONU 

Zkouška se provádí dle ČSN EN 12390 – 3: Pevnost v tlaku 

Pomůcky: 

zkušební lis, úhelník, posuvné měřítko 

Postup: 

Změří se rozměry zkušebního tělesa (rozměry tlačné plochy). Zatížení lisu se nechá 

působit na tlačenou plochu (kolmo na směr zhutnění). Odečte se zatížení při 

porušení. 
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7.3.5 STANOVENÍ HODNOTY SOUČINITELE TEPELNÉ VODIVOSTI METODOU HORKÉHO DRÁTU 

Postup: 

Součinitel tepelné vodivosti byl měřen na vodou nasycených i vysušených vzorcích 

pomocí přístroje ISOMET 2114, který slouží pro přímé měření prostupu tepla. 

Využívá nestacionární metody, která je ve srovnání se stacionárními metodami méně 

časově náročná. Měření je založeno na analýze průběhu časové závislosti teplotní 

odezvy na impulsy tepelného toku do analyzovaného materiálu. Je vybaven sondou 

(jehlovou pro sypké materiály a povrchovou pro tvrdé materiály). Sonda obsahuje 

zabudovanou paměť, ve které jsou uloženy její kalibrační konstanty. [7] 

 

 

Obrázek 9: Měření součinitele tepelné vodivosti přístrojem ISOMET[31] 
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7.4 NAVRŽENÉ RECEPTURY 

U všech navržených receptur byly použity stejné suroviny (s výjimkou zkoušení vlivu 

druhu cementu, kdy byl u dvou receptur použit cement CEM I 42,5R). Pouze se 

měnilo dávkování surovin a poměry množství kameniv.  

V první etapě byly navrženy cementové malty. Z nich se poté vybraly vlastnostmi 

nejlepší receptury, na kterých se dále stavělo a vytvářely se receptury betonů. 

Nejprve pouze začleněním kameniva, poté i dalšími různými modifikacemi 

v závislosti na průběžných výsledcích pevnostních zkoušek. 

7.4.1 RECEPTURY ULTRALEHKÝCH MALT 

RECEPTURA 1 

Receptura byla namíchána jako orientační. Zjišťovala se na ní míra napěnění malty 

přidáním napěňovací přísady a doba míchání potřebná k dostatečnému napěnění.  

Byla plněna do trámečkových trojforem (40×40×160) mm.  

Tabulka 11: Složení receptury č. 1 - malta 

REC1-M na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 110 kg 

Pěnidlo 1,5 kg 

Plastifikační přísada 5,7 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

 

 

RECEPTURA 2 

Tato receptura se od první receptury liší pouze zvýšeným množstvím napěňovací 

přísady, jelikož první receptura se už od pohledu zdála možná až příliš hutná a málo 

napěněná.  

Opět byla plněna do trojforem (40×40×160) mm. 
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Tabulka 12: Složení receptury č. 2 - malta 

REC2-M na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 110 kg 

Pěnidlo 2,5 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

 

 

RECEPTURA 3 

Receptura s ještě vyšší dávkou napěňovací přísady jako pokus co nejvíce snížit 

objemovou hmotnost malty.  

Ovšem na první pohled bylo jasné, že tato dávka napěňovací přísady je zbytečně 

vysoká. 

Malta byla jako v předchozích případech plněna do trojforem (40×40×160) mm. 

Tabulka 13: Složení receptury č. 3 - malta 

REC3-M na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 110 kg 

Pěnidlo 3,0 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

 

 

Předpoklady se ukázaly jako správné. Dávka napěňovací přísady 3 kg/m3 byla už 

příliš vysoká. Proto se s recepturou REC3–M dále nepracovalo.  

Na základě receptur malt REC1-M a REC2-M byly vytvořeny receptury betonů REC1 

a REC2, které se později v závislosti na dosažených vlastnostech dále modifikovaly. 
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7.4.2 NAVRŽENÉ RECEPTURY ULTRALEHKÝCH BETONŮ 

 

RECEPTURA 1 

Receptura byla vytvořena na základě receptury REC1-M. Množství cementu, 

mikrosiliky i všech přísad zůstalo stejné. Do receptury bylo pouze začleněno 

kamenivo a v závislosti na tom se upravilo i množství vody.  

Tato a všechny následující receptury byly plněny do trojforem (100×100×100) mm. 

Tabulka 14: Složení receptury č. 1 

REC1 na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 175 kg 

Pěnidlo 1,5 kg 

Plastifikační přísada 5,7 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 164 l 

Liapor 4-8 369 l 

Liaver 0,25-0,5 123 l 

Liaver 2-4 164 l 

 

 

RECEPTURA 2 

Receptura byla vytvořena na základě receptury REC2-M. Stejně jako u předchozí 

receptury množství cementu, mikrosiliky i všech přísad zůstalo stejné. Do receptury 

bylo opět pouze začleněno kamenivo a v závislosti na tom se upravilo i množství 

vody.  
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Tabulka 15: Složení receptury č. 2 

REC2 na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 100 kg 

Pěnidlo 2,5 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 139 l 

Liapor 4-8 314 l 

Liaver 0,25-0,5 105 l 

Liaver 2-4 139 l 

 

 

RECEPTURA 3 

Po vyzkoušení pevností REC1 a REC2 byly pevnosti vcelku uspokojivé. Lepších 

hodnot, ale dosahovala REC2. Proto se dále stavělo na této receptuře. Dávky 

cementu, mikrosiliky i všech přísad zůstaly nezměněné, ale výrazným způsobem se 

upravila křivka zrnitosti. Došlo k úplnému vyloučení nejjemnější frakce Liaveru a na 

úkor Liaporu frakce 4-8 byla posílena frakce 1-4. Odstraněním jemné frakce Liaveru 

ale celkově došlo ke snížení obsahu jemnějších podílů.  

Tabulka 16:Složení receptury č. 3 

REC3 na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 90 kg 

Pěnidlo 2,5 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 300 l 

Liapor 4-8 150 l 

Liaver 2-4 250 l 
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RECEPTURA 4 

V této receptuře byl pokus zaujmout jiný přístup. Došlo k záměně cementu  

CEM I 52,5R za CEM I 42,5R a dále byla úplně vyřazena největší frakce Liaporu. 

Vzhledem k tomu se snížila i dávka napěňovací přísady.  

Tabulka 17: Složení receptury č. 4 

REC4 na 1m3betonu 

CEM I 42,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 95 kg 

Pěnidlo 1,2 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 350 l 

Liaver 2-4 334 l 

 

 

RECEPTURA 5 

Receptura REC5 byla míchána spolu s REC4. Vzhledem k už od pohledu nevhodné 

konzistenci REC4 došlo k navrácení Liaporu frakce 4-8 a celkově došlo k navýšení 

množství kameniva až o třetinu. Opět byl použit cement CEM I 42,5R. Ve výsledku 

se tento pokus o změnu cementu neukázal jako vhodný. Pevnostně tyto dvě 

receptury opět padly níž oproti předchozím. Proto se následující receptury vrací 

k původnímu cementu. 

Tabulka 18: Složení receptury č. 5 

REC5 na 1m3betonu 

CEM I 42,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 90 kg 

Pěnidlo 1,2 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 363 l 

Liapor 4-8 326 l 

Liaver 2-4 319 l 
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RECEPTURA 6 

V této receptuře došlo k návratu k původnímu cementu CEM I 52,5R, ale navýšení 

celkového množství kameniva se ukázalo jako dobrý postup. Proto množství 

kameniva zůstalo téměř stejné, pouze se upravily poměry mezi jednotlivými frakcemi. 

Také se tato receptura vrací k vyššímu množství napěňovací přísady.  

Tabulka 19: Složení receptury č. 6 

REC6 na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 90 kg 

Pěnidlo 2,5 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 436 l 

Liapor 4-8 218 l 

Liaver 2-4 364 l 

 

 

RECEPTURA 7 

V receptuře už se zůstalo u celkového množství kameniva i u poměrů mezi 

jednotlivými frakcemi. Pouze vzhledem k poměrně vysokému napěnění předchozí 

receptury bylo sníženo množství napěňovací přísady za předpokladu, že i v tomto 

množství bude mít beton pořád dostatečně nízkou objemovou hmotnost, ale vyšší 

pevnost. 

Tabulka 20: Složení receptury č. 7 

REC7 na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 90 kg 

Pěnidlo 1,5 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 436 l 

Liapor 4-8 218 l 

Liaver 2-4 364 l 
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RECEPTURA 8 

Jelikož u předchozí receptury díky snížení množství napěňovací přísady pevnost 

opravdu vzrostla a objemová hmotnost nebyla o tolik vyšší, došlo k pokusu ještě víc 

snížit množství napěňovací přísady.  

Tabulka 21: Složení receptury č. 8 

REC8 na 1m3betonu 

CEM I 52,5 R 400 kg 

Mikrosilika 40 kg 

Voda 90 kg 

Pěnidlo 0,5 kg 

Plastifikační přísada 7,5 kg 

Stabilizační přísada 1,5 kg 

Liapor 1-4 436 l 

Liapor 4-8 218 l 

Liaver 2-4 364 l 

 

S výjimkou poslední receptury se nikdy nepodařilo dosáhnout úplně přesného 

objemu. Vždy docházelo k většímu, či menšímu přebytku nebo nedostatku. Z tohoto 

důvodu bylo neustále nutné provádět korekci dávek kameniva. U receptury REC8 se 

při míchání 8 l betonu podařilo namíchat skutečně téměř přesně 8 l.  

Korekce receptur na skutečný objem probíhaly převážně přímo v laboratoři, vždy po 

zjištění objemu předchozí namíchané receptury. Z těchto důvodů je u všech receptur 

dávka kameniva uváděna v nesetřeseném stavu, tedy tak jak bylo kamenivo 

skutečně dávkováno do míchačky. Při ověřování a sčítání objemů je tedy u kameniva 

nutné počítat s mezerovitostí až 40 % 
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7.5 ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PRAKTICKÉ ČÁSTI PRÁCE 
 

7.5.1 ZHODNOCENÍ RECEPTUR MALT 
 

Tabulka 22: Výsledné hodnoty pevností v tahu, tlaku a objemových hmotností ztvrdlých malt 

receptura ff,28[MPa] fc,28[MPa] DZB[kg/m3] 

REC 1-M 7,0 28,1 1630 

REC 2-M 5,0 14,5 1390 

REC 3-M 3,0 8,0 1210 

 

 

Graf 1: Porovnání receptur malt podle pevností v tahu za ohybu po 28 dnech zrání 

 

 
 

Graf 2: Porovnání receptur malt podle pevností v tlaku po 28 dnech zrání 
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Graf 3: Porovnání receptur ztvrdlých malt podle objemové hmotnosti 

Jak je patrné z výsledných grafů, s rostoucí dávkou napěňovací přísady, která má za 

následek snižování objemové hmotnosti, klesají výrazným způsobem i pevnosti malt.  

Z těchto tří receptur byla poslední receptura REC3-M vyřazena a dále se s ní 

nepracovalo, jelikož její pevnosti byly samy o sobě velmi nízké a předpokládalo se, 

že zakomponováním kameniva do směsi se pevnosti budou ještě snižovat. 

 

Obrázek 10: Porovnání struktury ztvrdlé malty REC1 (vlevo) a REC3 (vpravo) 

Na základě receptur REC1-M a REC2-M byly navrhovány receptury betonů.   
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7.5.2 ZHODNOCENÍ RECEPTUR BETONŮ 

 

Tabulka 23: Výsledné hodnoty pevností v tlaku a objemových hmotností ztvrdlých betonů 

receptura fc,7[MPa] fc,28[MPa] DČB[kg/m3] DZB[kg/m3] 

REC 1 5,3 7,6 1020 910 

REC 2 9,0 12,8 1010 900 

REC 3 9,2 10,5 880 790 

REC4 7,1 9,0 920 800 

REC5 5,0 7,2 1000 870 

REC6 7,3 12,6 980 870 

REC7 9,6 14,0 1020 920 

REC8 13,7 17,5 1050 980 

 

 

 

Graf 4: Porovnání pevností v tlaku betonů po 7 dnech zrání 
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Graf 5: Porovnání pevností v tlaku betonů po 28 dnech zrání 

 

 

Graf 6: Porovnání objemových hmotností čerstvého betonu 
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Graf 7: Porovnání objemových hmotností ztvrdlého betonu 

Jak je patrné z tabulky a grafů už REC2 dosahovala vcelku uspokojivých pevností při 

objemové hmotnosti pod 1000 kg/m3, což bylo úkolem ze zadání. Pevnost byla  

12,8 MPa při 900 kg/m3. 

I přes to, že REC2 oproti REC1 obsahovala více napěňovací přísady, její pevnosti 

byly vyšší díky tomu, že byla navýšena dávka plastifikační přísady a výrazně se snížil 

vodní součinitel. 

REC 3 už tedy vycházela ze složení REC2, pozměnila se ale výrazným způsobem 

křivka zrnitosti. Odebráním nejjemnějšího Liaveru došlo ke snížení obsahu jemných 

podílů, což byl pokus o navýšení pevností, jelikož se měl tímto krokem snížit vodní 

součinitel. Současně se ale ubralo na největší frakci Liaporu v rámci korekce objemu. 

To se ukázalo jako chybný krok. Snížila se objemová hmotnost na 790 kg/m3, ale 

snížily se i pevnosti na 10,5 MPa. 

Receptury REC4 a REC5 dopadly nejhůře. Byl to pokus o použití cementu  

CEM I 42,5R místo CEM I 52,5R. Pokles pevností se předpokládal, proto se jako 

kompenzace snížila dávka napěňovací přísady a dál se pokračovalo 

v experimentování se změnami křivky zrnitosti. I přes nižší dávku napěňovací přísady 

byly pevnosti nízké, a to pod 10 MPa. Proto je v dalších recepturách použitý opět 

CEM I 52,5R. 

910 900

790 800

870 870
920

980

0

200

400

600

800

1000

1200

REC 1 REC 2 REC 3 REC4 REC5 REC6 REC7 REC8

o
b

je
m

o
v
á
 h

m
o
tn

o
st

 z
tv

rd
lé

h
o
 b

et
o
n

u
 [

k
g

/m
3
]

receptura



BRNO 2018 

 

 

 

  
59 

 

ZHODNOCENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI 

 

 

Obrázek 11: Detail struktury ultralehkého betonu (REC3) se špatnou křivkou zrnitosti a celkově 

nízkým obsahem kameniva  nízké pevnosti 

 

Další receptury už byly úspěšnější. I přes to, že došlo k opětovnému navýšení 

množství napěňovací přísady, pevnosti se zvýšily. U REC6 byla nalezena křivka 

zrnitosti, která se zdála jako nejvhodnější vzhledem k pevnostem a s dalšími 

recepturami se již neměnila. Došlo k celkovému navýšení obsahu kameniva 

v betonu. Tato receptura se opět vyšplhala k pevnostem, které byly požadované 

zadáním, a to 12 MPa, ovšem při nižší objemové hmotnosti, pouze 820 kg/m3. 

Ovšem přebytek betonu nad požadovaný objem byl velký. 

Jelikož v oblasti objemové hmotnosti byla vcelku velká rezerva a vzhledem k vyššímu 

přebytku betonu nad požadovaný objem, došlo u REC7 a REC8 k postupnému 

snižování dávky napěňovací přísady v očekávání ještě vyšších pevností a současně 

zmenšování objemu betonu. 
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Obrázek 12: Detail struktury ultralehkého betonu (REC8) s vyšším obsahem kameniva, upravenou 

křivkou zrnitosti a optimálním napěněním cementového tmele 

 

Tato očekávání se potvrdila a REC7 už dosahovala pevností 14 MPa při objemové 

hmotnosti 905 kg/m3, menší přebytek ovšem stále zůstával. REC8 dosáhla dokonce 

až 17,5MPa při 980 kg/m3, což ještě stále splňuje podmínku ze zadání o objemové 

hmotnosti pod 1000 kg/m3 a přebytek byl v tomto případě minimální. 

Receptura REC8 byla tedy vyhodnocena jako nejlepší a experimentální část tímto 

byla ukončena.  
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Tabulka 24: Hodnoty součinitele tepelné vodivosti vzorků 

vzorky Receptura λ[W/m·K] vzorky Receptura λ[W/m·K] 

VYSUŠENÉ 
 

REC 1 0,1847 

NASÁKLÉ 

REC 1 0,3097 

REC2 0,2055 REC2 0,3142 

REC3 0,2247 REC3 0,3511 

REC4 0,2177 REC4 0,3507 

REC5 0,2557 REC5 0,3926 

REC6 0,2559 REC6 0,4003 

REC7 0,2658 REC7 0,3972 

REC8 0,2875 REC8 0,4265 

 

 

 

Graf 8: Závislost součinitele teplené vodivosti na objemové hmotnosti vzorku 

 

Z grafů se potvrdilo, že opravdu s rostoucí hodnotou objemové hmotnosti roste  

i součinitel tepelné vodivosti. Stejně tak se součinitel tepelné vodivosti zvyšuje 

v případě, že je materiál nasycený vodou.  

Vysušené vzorky dosahovaly hodnot součinitele tepelné vodivosti okolo  

(0,2-0,3) W/m∙K, což je v porovnání s běžným betonem (1,2-1,4 W/m∙K) relativně 

nízká hodnota. 
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8 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo navrhnout několik různých receptur ultralehkých betonů 

s vysokými užitnými vlastnostmi a experimentálně jejich vlastnosti ověřit.  

Požadavky na receptury byly definovány takto: objemová hmotnost pod 

1000 kg/m3 a minimální pevnost v tlaku 12 MPa. 

Při zpracovávání mé bakalářské práce na téma Vývoj ultralehkých betonů jsem 

dospěla k závěru, že když objemová hmotnost klesne pod 1000 kg/m3, pevnosti 

velmi výrazně klesnou někdy až téměř na nulové hodnoty. Nejlepší výsledky, kterých 

jsem v bakalářské práci dosáhla, byly u receptury s mikromletým vápencem, kde 

pevnost dosahovala hodnoty 16,5 MPa, ale při objemové hmotnosti 1090 kg/m3.  

Tentokrát jsem však dle zadání objemovou hmotnost musela snížit pod 1000 kg/m3 

a přesto zachovat pevnost konstrukčního betonu. Toho se mi podařilo u několika 

receptur dosáhnout, později i převýšit. 

Bylo však nutné používat kvalitnější, potažmo i dražší suroviny. Jako například  

CEM I 52,5R nebo mikrosiliku. A současně byly tyto suroviny dávkované ve větším 

množství. 

Použití takto jemných surovin ve velkých dávkách sebou neslo problémy v podobě 

velkého měrného povrchu, tedy i vysokého vodního součinitele. Proto i dávky 

plastifikačních přísad byly vyšší než u běžných betonů. 

Požadavkům nevyhověla receptura REC1, u které ještě nebyla vyladěná dávka 

plastifikační přísady a díky obsahu jemných podílů vyžadovala větší množství vody, 

což se podepsalo na výsledných pevnostech.  

Dále nevyhověla receptura REC3, která nedosáhla potřebných pevností kvůli 

nevhodné křivce zrnitosti. 

Receptury REC4 a REC5 dopadly nejhůře, a to právě z důvodu o pokus o navrácení 

se k cementu CEM I 42,5R. 
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Receptury REC 2 a poté sada REC6, REC7 a REC8 požadavkům vyhověly. 

Už receptura, která byla míchána jako druhá v pořadí, dosáhla pevností, které 

splňovaly zadání, ale bylo nutné provést korekci na skutečný objem betonu a jak se 

ukázalo u dalších receptur, pevnosti mohou být i vyšší při správně upravené křivce 

zrnitosti. 

U receptur REC6, REC7 a REC8 se už s křivkou zrnitosti nehýbalo a pouze se 

postupně snižovala dávka napěňovací přísady s cílem zvýšit, pokud možno co nejvíc 

pevnosti a zkorigovat skutečný objem betonu, ale současně nepřekročit hranici  

1000 kg/m3 pro splnění podmínky ze zadání. 

Nejlépe tedy dopadla receptura REC8, u které se povedlo dosáhnout pevnosti  

17,5 MPa při objemové hmotnosti 980 kg/m3. 

Co se týká součinitele tepelné vodivosti, tak konkrétně u receptury s nejlepšími 

výsledky, byla jeho hodnota 0,29 W/m·K.  

Při srovnání tohoto betonu s běžným hutným betonem je jeho objemová hmotnost 

více než 2,5× menší, součinitel tepelné vodivosti je až 4× nižší a přesto se vyrovná 

nižším pevnostním třídám betonu (například C12/15 až C16/20), což znamená, že jej 

lze použít nejen jako výplňový, ale i jako konstrukční beton.  
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14  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

REC – receptura 

D – objemová hmotnost 

ČB – čerstvý beton 

ZB – ztvrdlý beton 

DČB – objemová hmotnost čerstvého betonu 

DZB – objemová hmotnost ztvrdlého betonu 

w – vodní součinitel 

Dmax – maximální zrno kameniva 

f – frekvence 

ff,28 – pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech zrání 

fc,7 – pevnost v tlaku po 7 dnech zrání 

fc,28 – pevnost v tlaku po 28 dnech zrání 

λ – součinitel tepelné vodivosti 

 


