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Anotace  

 
Diplomová práce se zabývá ověřováním a hodnocením fyzikálně mechanických vlastností 

sanačních malt určených pro železobetonové konstrukce. 

V teoretické části jsou uvedeny požadavky na sanační materiály a popsány chyby i důsledky 

při aplikaci sanačních malt za nedodržení technologických postupů. 

Experimentální část je zaměřena na porovnání výstupních parametrů sanačních malt při 

nedodržení technologických postupů.  

Cílem práce je zjistit chování sanačních materiálů stejné klasifikace, pro vysprávku betonových 

konstrukcí v podmínkách podobných praxi.  

 

Klíčová slova: Sanace betonu, Sanační malty, Železobetonové konstrukce, Fyzikálně 
mechanické vlastnosti, Vnější podmínky, Technologický postup 

 

 

Abstract 

 
This thesis deals with the verification and evaluation of physical and mechanical properties 

of the repair mortar designed for reinforced concrete structures. 

In the theoretical section lists the requirements for sanitation materials, and described 

the consequences of errors in the application of repair mortar for non-compliance processes. 

The experimental part is focused on comparing the input parameters repair mortars in modeling 

conditions for breach of technological process. 

The aim is to determine the behavior of repair materials of the same classification for patching 

concrete structures in conditions similar practice. 

 

Key words: Concrete rehabilitation, Repair mortar, Reinforced concrete structures, Physical 

and mechanical properties, External conditions, Technological process 
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Seznam použitého zna�ení 

A  [mm2]     plocha zkoušeného t�lesa 

b  [mm]     ší�ka tráme�ku 

F  [N]      maximální zatížení   

Fc  [N]     maximální síla p�sobící na zkoušené t�leso            

h  [mm]      výška tráme�ku 

l   [mm]      vzdálenost mezi podp�rnými vále�ky   

m  [kg]     hmotnost 

Rc  [N/mm2]    hodnota pevnosti v tlaku 

Rf          [N/mm2]     hodnota pevnosti v tahu za ohybu 

t  [oC]     teplota 

tl.  [mm]     tlouš�ka 

V  [m3]     objem 
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1. Úvod 

Beton je kompozitní stavební látka, která  byla používána v hydraulické form� již 200 let p�.n.l.  

a v sou�asné dob� pat�í mezi nejpoužívan�jší stavební materiály. Betonové a železobetonové 

konstrukce musí odolávat �ad� vliv�, kterým jsou exponovány. [4] Mezi tyto vlivy lze za�adit 

p�sobení vn�jšího a provozního prost�edí nebo projek�ní, konstruk�ní a jiné nedostatky, 

které se projevují vadami a poruchami na konstrukci. V d�sledku t�chto negativních projev�

dochází ke snižování životnosti, funk�nosti i hodnoty dané konstrukce.  Betonové konstrukce 

je proto nutné udržovat a opravovat. Zásahy, které mají zvrátit negativní d�sledky, mohou mít 

rozli�ný charakter i rozsah, od estetických oprav povrchu až k zesilování jednotlivých dílc�. 

Principem sanace nebo opravy betonových konstrukcí je nahradit starý a degradovaný materiál 

za nový a zajistit spolup�sobení t�chto materiál� i za výše uvedených vliv�. Mezi nejhojn�ji 

užívané materiály, které jsou aplikovány jako náhrada za betonový materiál, pat�í sana�ní malty 

s p�esn� definovaným složením dle výrobce. Tento postup bývá technologicky, �asov�, 

ale i ekonomicky velmi náro�ný. Ani v sou�asné dob� nejsou tyto práce vždy provedeny 

v požadované kvalit�. Velké nároky jsou kladeny mimo jiné i na materiály, které mají fungovat 

i za velmi rozli�ných podmínek. Cílem této diplomové práce je zjistit chování sana�ních malt 

za podmínek podobných praxi. Pro vytvo�ení t�chto podmínek v laborato�i bylo nutné upravit 

n�které zkušební a technologické postupy. 

V diplomové práci jsem porovnával sana�ní malty jedné klasifikace, od vybraných výrobc�, 

za rozdílných teplotních podmínek a zkoumal jejich vliv na fyzikáln� mechanické vlastnosti 

v �ase. Výsledné hodnoty jsem porovnával s hodnotami uvád�nými výrobci a se sou�asnými 

standardy.  
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2. Požadavky na sana�ní malty 

2.1. Správkové hmoty 

Správkové hmoty jsou materiály, které mají za cíl obnovit p�vodní parametry betonových 

�i železobetonových konstruk�ních prvk�. Tyto materiály také mohou být aplikovány 

pro zv�tšení tlouš�ky krycí vrstvy nebo jako náhrada degradovaného povrchu konstrukce. 

Jedná se o zp�sob sana�ního zásahu, jenž je ur�en k prodloužení trvanlivosti a návratu 

estetických vlastností betonových i železobetonových konstrukcí. Pokud správkové hmoty mají 

sloužit pro statické zesílení konstrukce, musí být tento zp�sob aplikace �ešen v projektové 

dokumentaci. Projekt by m�l zvláštním zp�sobem upozor�ovat na konstrukce a technologická 

�ešení, která jsou ze statického hlediska významná, a m�l by obsahovat takové opat�ení, 

jež efektivn� zajistí statické spolup�sobení mezi p�vodním podkladem a nov� aplikovanou 

vrstvou správkové hmoty. Pokud je spolup�sobení nové vrstvy s p�vodním betonovým 

podkladem ze statického hlediska významné, je vhodné provézt zkoušky, které ov��í funk�nost 

takto sanované konstrukce. [1] 

Správkové materiály lze charakterizovat jako sm�s pojiva, kameniva a podp�rných látek, 

které zlepšují efektivitu, zpracovatelnost, trvanlivost a p�edvídatelnost chování materiálu. 

Obsah správkových hmot lze definovat: 

• Pojiva – Tmel, který spojuje plnidla a kameniva do kompozitního materiálu. 

Mezi pojiva se �adí portlandský cement a další hydraulické cementy, epoxidové nebo 

akrylátové prysky�ice. Nejb�žn�jším pojivem je portlandský cement. Pro speciální 

aplikace, kde je nutná vyšší chemická odolnost nebo malá tlouš�ka vrstev, se užívají 

epoxidové a akrylátové prysky�ice. 

• Jemné kamenivo – Obsah jemného kameniva snižuje celkovou spot�ebu pojiv 

a zlepšuje mechanické vlastnosti materiálu. P�i vhodné zrnitosti zmenšuje míru 

dotvarování. Tvar kameniva ur�uje míru zhutn�ní a má vliv na finální úpravu pomocí 

hladítek. Pro lepší abrazivní vlastnosti materiálu lze užít speciální kamenivo.  

• Hrubé kamenivo – Efektivn�ji než jemné kamenivo snižuje celkový objem pojiv 

a zlepšuje mechanické vlastnosti. Dále zabra�uje smrš�ování p�i vysychání. 

Speciální kamenivo zvyšuje ot�ruvzdornost. 
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• Speciální plnidla (fillery) – Slouží k vypln�ní mezer mezi jemným a hrubým 

kamenivem. N�která latentn� hydraulická plnidla slouží �áste�n� k nahrazení pojiv. 

Plnivo zlepšuje vnit�ní soudržnost materiálu. Užitím mikrosilik lze docílit zlepšení 

pevnosti a snížení prostupnosti. 

• Polymerové modifikátory – Zlepšují parametry správkových materiál�. Lze jimi 

docílit menší propustnosti, zvýšení adheze s podkladem i snížit modul pružnosti. 

Mezi polymerové modifikátory se �adí latex, akrylátové prysky�ice, PVAC a epoxidové 

emulze. 

• Rozptýlená (vláknová) výztuž – Rozptýlená vláknová výztuž zvyšuje pevnost v tahu 

a houževnatost správkového materiálu. Zabra�uje tvorb� smrš�ovacích trhlin. Používají 

se dva typy výztuže ocelová a plastová. N�které druhy z t�chto výztuží zlepšují odolnost 

v��i ráz�m a abrazivní vlastnosti. 

• Chemické modifikátory – Zlepšují vlastnosti a chování vytvrzených i nevytvrzených 

správkových hmot. Mezi chemické modifikátory se �adí r�zné druhy zpomalova��, 

urychlova��, p�ísad pro kompenzaci smrš�ování, látky pro snížení obsahu vody, 

ztekucova�e, rozpínaví �initelé a provzduš�ovací p�ísady. [2] 

Správkové malty lze roz�lenit do t�í skupin dle složení: 

• Cementové malty a betony (CC). 

• Polymercementové malty a betony (PCC) – cementové malty a betony modifikované 

polymerními p�ísadami. 

• Polymermalty a polymerbetony (PC) – malty a betony, jejichž pojivem jsou polymerní 

prysky�ice. [1] 
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2.2. Obecné požadavky 

Navržená sanace a obecn� sana�ní materiály v�etn� správkových hmot musejí spl�ovat obecné 

požadavky [1]: 

• Vysokou soudržnost s podkladem. 

• Dobrou vodot�snost, respektive malou nasákavost. 

• Mrazuvzdornost minimáln� na úrovni T100, p�ípadn� podle konkrétních podmínek 

expozice. 

• Minimální objemové zm�ny v d�sledku zm�n vlhkosti a teploty. 

• Modul pružnosti sana�ních hmot, který by m�l být: 

o nižší než modul pružnosti podkladního betonu, v p�ípad� pokud nemá

správková hmota statickou funkci. 

o stejný jako je modul pružnosti podkladního betonu, v p�ípad� pokud má 

správková hmota statickou funkci. 

• Pevnost v tlaku, respektive v tahu za ohybu na shodné nebo mírn� vyšší úrovni 

než podkladní beton, pokud správková hmota má statickou funkci. 

• Odolnost v��i agresivním médiím podle konkrétních podmínek expozice. 

2.3. Volba sana�ních materiál�

Volba sana�ních materiál� je d�ležitým procesem, který analyzuje požadavky investor�, 

prost�edí, provozu, ale také zp�sob provád�ní. Po dobrém uvážení všech podmínek 

a požadavk� lze definovat základní parametry, a ur�it tak vhodné materiály pro danou sanaci. 

P�i výb�ru je nutné znát veškeré vlastnosti materiál�, aby bylo dosaženo ur�ených cíl� sanace. 

Vybrané materiály by m�ly být kompatibilní jak mezi sebou, tak s p�vodními prvky 

konstrukce. Výsledný výb�r je dán faktory: 

• Ekonomickými parametry 

• Pracovními charakteristikami 

• Technologickou náro�ností provedení [1] 
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2.4. Materiálové vlastnosti 

Materiálové vlastnosti lze rozd�lit na t�i kategorie [1]: 

• Požadavky na únosnost 

• Požadavky na vlastnosti s ohledem na podmínky provozu prost�edí 

• Technologická náro�nost a vzhledové vlastnosti  

Požadavky na únosnost 

Základními požadavky na únosnost pat�í soudržnost s podkladem a únosnost požadovaná 

statikem. Soudržnost s podkladem zaru�uje dostate�nou p�ídržnost k podkladu a soudržnost 

použitého materiálu, aby nedošlo k separaci správkových hmot od podkladu. Dále je nutné, 

aby hmota m�la nízké objemové zm�ny, které nebudou tvo�it trhliny v daném materiálu, což 

by vedlo k separaci od p�vodních podklad�. Ze statického hlediska je nutné dbát, aby použitý 

materiál m�l vždy srovnatelný modul pružnosti jako p�vodní, a tím bylo zajišt�no o�ekávané 

p�enášení zatížení. [1] 

P�ídržnost správkových hmot se stávajícím podkladem je závislá na �ad� faktor�. Mezi klí�ové 

podmínky lze za�adit: 

• Dostate�n� o�išt�ný podklad s požadovanou pevností v tahu povrchových vrstev 

• Zdrsn�ný povrch podkladu pro dosažení mechanického sp�ažení 

• Otev�ená soustava póru v podkladu 

• Správkový materiál s dostatkem malty (pojiva) pro absorpci do pór� podkladu 

• Správkový materiál aplikovaný dostate�ným tlakem do povrchu, aby byla zajišt�na 

p�ídržnost tohoto materiálu. [1] 
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Požadavky na vlastnosti s ohledem na podmínky provozu a prost�edí 

Volba sana�ního materiálu musí vycházet mimo vn�jších podmínek i ze zát�že provozu, 

ve kterém sanovaný prvek plní svoji funkci. Tyto externí zatížení mají vliv na trvanlivost, 

a použitý materiál proto musí být schopen jim odolávat. Vn�jší prost�edí lze charakterizovat 

n�kolika funk�ními požadavky: 

• Cyklické zm�ny teplot – D�sledkem objemových zm�n vyvolaných zm�nami 

teplotních podmínek m�že dojít ke vzniku trhlin nebo ke koncentraci nap�ti ve styku 

správkové hmoty s podkladem. Zvolený materiál by m�l mít stejný nebo podobný 

sou�initel teplotní roztažnosti jako sanovaný betonový prvek. 

• Synergické p�sobení vlhkosti a mrazu – P�sobením vlhkosti a mrazu m�že 

nastat narušení struktury materiálu. Cyklickým p�sobením dochází k poklesu 

mechanických vlastností a v n�kterých p�ípadech m�že dojít k rozpadu materiálu. 

Dalším d�ležitým faktorem m�že být užití rozmrazovacích látek, které mohou p�sobit 

negativn�. Rozhodující vlastností je vodot�snost aplikovaného systému s vhodnou 

distribucí pór� a úprava povrchových vrstev. 

• Agresivní látky v atmosfé�e – Cementové a polymercementové kompozity jsou 

náchylné na spolup�sobení vlhkosti s plyny CO2 a SO2. Tyto látky vyvolávají degradaci 

materiálu a snižují pevnostní vlastnosti. Správkové hmoty ztrácejí schopnost pasivovat 

výztuž a dochází ke korozi výztuže. Proto je vhodné, aby materiál byl vysoce odolný 

v��i vliv�m agresivních látek v atmosfé�e a m�l nízkou propustnost. 

• Chemikálie z vn�jšího prost�edí – Stejn� jako agresivní látky i chemikálie z vn�jšího 

prost�edí zp�sobují degradaci matrice materiálu a snižují pevnostní charakteristiky. 

Jejich p�sobení m�že vézt ke korozi výztuže. Chemikálie, které p�sobí na správkový 

materiál, se liší prost�edím, ve kterém je aplikován. Mezi agresivní chemikálie 

lze za�adit nap�íklad sírany a chloridy. Pro dobrou funk�nost materiálu je d�ležité, aby 

m�l materiál vysokou hutnost a nízkou propustnost. Rozhodující vlastností materiálu je 

odolnost v��i p�sobení chemikálií. 
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• Vliv p�sobení UV zá�ení – UV zá�ení zp�sobuje zm�ny mechanických vlastností 

materiálu. P�edevším dochází ke zm�n� modulu pružnosti, což vede ke k�ehnutí 

materiálu.  Náchylnost na UV zá�ení mají hlavn� n�které polymerní druhy materiál�. 

Materiál by m�l mít vysokou odolnost proti p�sobení ultrafialového zá�ení. [2]

Životnost materiál� je ovlivn�na výrazn� tím v jakém provozu a za jakých podmínek plní svou 

funkci. Provozy se mohou vyzna�ovat r�znými charakteristikami, které se v n�kterých 

p�ípadech mohou také sdružovat. V praxi se dá narazit v provozech na tyto funk�ní požadavky: 

• Tekoucí nebo migrující kapaliny – Provoz, kde dochází k vymývání povrchu 

konstrukce. Proud kapaliny naráží na povrch konstrukce a dochází k abrazi. 

Materiály by proto m�ly disponovat vlastnostmi, které zajistí jeho ot�ruvzdornost. 

Jednou z t�chto vlastností je i vysoká hutnost. 

• Pojezd vozidel – Pojezdy vozidel narušují soudržnosti povrchových vrstev. 

Dochází k drolení narušeného betonu. Kritické detaily jsou zejména v blízkosti 

ukon�ení konstrukce �i v okolí dilata�ních spár. Nadm�rné zatížení hran m�že 

zp�sobovat jejich poškození nebo dokonce odlomení. Proto použité materiály musejí 

mít dobré mechanicko-fyzikální vlastnosti, které se budou vyzna�ovat vysokými 

pevnostmi v tahu za ohybu a tlaku. Dalším d�ležitým parametrem pro tento provoz 

je soudržnost všech vrstev a odolnost v��i abrazi. 

• Rázy – Opakované rázy mohou zp�sobit destrukci materiálu a snížit schopnosti 

soudržnosti povrchových vrstev. Zde je nutné, aby materiál spl�oval pro toto prost�edí 

vysoké pevnostní charakteristiky s relativn� nízkým modulem pružnosti. 

Celkové provedení musí zajistit vysokou soudržnost vrstev hlavn� v povrchové 

oblasti. [1]

Technologická náro�nost a vzhledové vlastnosti 

P�i návrhu provád�ní a volb� materiál� je nutné zvážit mnoho aspekt�. Mezi základní pat�í 

analýza stavu stávající konstrukce a vhodnost voleného systému. V sou�asné dob� se zvyšují 
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nároky investor� jak na kvalitu, tak na dobu provád�ní. Proto je nutné zvážit funk�ní 

požadavky: 

• Technologická náro�nost – Z �asového hlediska je nutné, aby materiál dosahoval 

vysokých hodnot po�áte�ních pevností, a nedošlo tak k prodloužení technologických 

krok� sanace. V rámci proveditelnosti je požadováno, aby materiály byly dob�e 

zpracovatelné, soudržné a m�ly vysokou p�ilnavost k podkladu. Zpracovatelnost 

materiálu se zakládá zejména na konzistenci. Pokud konzistence není vhodná, nelze 

materiál zapracovat do t�žko dostupných míst. Vysoké nároky na kohezi materiálu 

mohou být požadovány zejména p�i provád�ní vodorovných konstrukcí, 

jako jsou podhledy, kde by nízká soudržnost materiálu znemožnila aplikaci. [1] 

• Estetické vlastnosti – N�které zákroky vyžadují, aby provedení prací spl�ovalo 

alespo� minimální estetické požadavky. Proto musí být zvolený materiál schopen 

nahradit betonový povrch nejen z funk�ního hlediska, ale i vzhledov�.  Nov� vytvo�ená 

povrchová vrstva by nem�la obsahovat trhliny ani jakékoliv povlaky. Proto je nutné 

dbát, aby m�l daný materiál nízké objemové zm�ny p�i zrání a nedocházelo k velké 

ztrát� vody p�i ukládání materiálu. [2]

2.5. Normové požadavky na správkové hmoty 

Norma �SN EN 1504-3 d�lí správkové hmoty do �ty� t�íd R1 až R4. Tyto t�ídy jsou p�i�azeny 

do dvou kategorií dle toho, jestli se jedná o správkové hmoty se statickou funkcí, nebo 

bez statické funkce. Pro za�azení do jednotlivých t�íd, musejí malty spl�ovat funk�ní vlastnosti 

uvedené v tabulce �. 1. 
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Tabulka �. 1 - Požadované základní parametry správkových hmot [9] 

Parametr 

Správkové hmoty bez 

statické funkce 

Správkové hmoty se 

statickou funkcí 

T�ída R1 T�ída R2 T�ída R3 T�ída R4 

Pevnost v tlaku (�SN EN12190) � 10 MPa � 15 MPa � 25 MPa � 45 MPa 

Obsah chloridových iont� (�SN EN 

1015-17nebo �SN EN 14629) 
	 0,05 % 	 0,05 % 	 0,05 % 	 0,05 % 

Soudržnost (�SN EN 1542) � 0,8 MPa � 0,8 MPa � 1,5 MPa � 2,0 MPa

Vázané smrš�ování / rozpínání – 

soudržnost po zkoušce (�SN EN 

13412 nebo �SN EN ISO 6784) 

Bez 

požadavk�
� 0,8 MPa � 1,5 MPa � 2,0 MPa

Modul pružnosti (�SN EN 13412 

nebo (�SN EN ISO 6784) 

Bez 

požadavk�

Bez 

požadavk�
� 15 GPa � 20 GPa 

Odolnost proti karbonataci (�SN EN 

13295) 

Bez 

požadavk�

Bez 

požadavk�

dk 	

kontrolní 

beton 

(MC(0,45) 

dk 	

kontrolní 

beton 

(MC(0,45)
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3. Chyby a d�sledky nedodržení technologických p�edpis� a p�i aplikaci 
sana�ních malt 

3.1. Technologické postupy p�i provád�ní opravy povrch� a aplikace 
správkových hmot 

Volba vhodných technologický postup� je klí�ovým krokem celé sanace. Zvolená technologie 

musí odpovídat typu konstrukce, p�í�in� nebo kombinaci p�í�in poruch konstrukce, rozsahu vad 

nebo budoucím podmínkám expozice. Mimo jiné je kladen d�raz i na estetické, požární a jiné 

parametry provedení. Technologie pro opravu a ochranu betonových konstrukcí lze rozd�lit 

do dvou skupin dle toho, zda se p�í�ina poruchy dotýká stavu vlastního betonu, nebo korozního 

stavu výztuže. Cílem oprav a ochrany betonových konstrukcí je navrátit plnou funk�ní 

zp�sobilost konstrukce a vrácení jejich estetických parametr�. Sou�ástí toho je prevence v��i 

nežádoucímu p�sobení agresivních látek, mechanickému nebo dynamickému zatížení. 

Soubor t�chto �inností lze rozd�lit na: 

• P�ípravu povrchu a odstran�ní degradovaných �ástí 

• �išt�ní a oprava výztuže 

• Dopln�ní odstran�ných vrstev 

• Ochrana povrchu konstrukce 

P�íprava povrchu 

P�ed zahájením prací je nutné upravit stávající beton, aby bylo možné aplikovat správkové 

hmoty. P�ed provedením prací by m�l být proveden d�kladný stavebn� technický pr�zkum, 

jenž analyzuje vady a poruchy konstrukce, a sou�asn� bude sloužit jako podklad pro provedení 

dalších prací. Degradovaná nebo jinak poškozená vrstva betonu se odstraní tak, 

aby na výsledný povrch bylo možné dob�e aplikovat sana�ní maltu. Tato fáze je pro úsp�šnou 

sanaci velmi d�ležitá a musí být provedena d�sledn�. Odstran�ní a o�išt�ní betonu lze provézt 
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r�znými zp�soby. Každý z t�chto zp�sob� má své výhody i nevýhody a je t�eba zvážit vhodnost 

vybraných metod. V prvním kroku je pot�eba vymezit a lokalizovat plochy degradované �ásti 

betonové konstrukce. V p�ípad�, že jsou zasaženy staticky významné konstrukce, je nutné 

jejich zabezpe�ení nap�íklad instalací podp�rného systému. Následné odstra�ování 

nežádoucích vrstev jde provád�t nap�íklad t�mito metodami[1]: 

• Pneumatickým kladivem – Lze použít elektrická i hydraulická kladiva s oklepávacími 

hroty o pr�m�ru 35 – 80 mm. P�i odstra�ování degradovaných �ástí pomocí kladiv 

mohou vzniknout trhliny i ve zdravém betonu. 

• Hydraulické odbourávání – Univerzální metoda odstran�ní degradovaného povrchu 

pomocí vysokotlakého vodního paprsku.  Rozmezí generovaného tlaku paprsku 

je 40 – 300 MPa dle požadovaného ú�inku. Po provedení je nutné zajistit odstran�ní 

kalu a vody. 

• Tryskání abrazivem – K otryskání je užíváno stla�eného vzduchu s abrazivem. 

Nej�ast�ji je používán jako abrazivo k�emi�itý písek. Obecn� se užívají jemné �ástice 

v rozmezí velikosti zrna 0,3 – 2 mm. Tato metoda je velmi prašná a nese hygienická 

rizika. Vznikající prach lze odsávat a snížit tak celkovou prašnost. 

• Rozrušování betonu rota�ními nástroji – mezi tyto nástroje se �adí r�zné typy brusek, 

rota�ních kartá�� a fréz. Brusky a kartá�e jsou užívány p�edevším, tak kde použití 

ú�inn�jších prost�edk� by vykazovalo vysoké ekonomické náklady a kde beton 

má nízkou kvalitu. P�es vysokou hlu�nost, energetickou náro�nost a prašnost jsou 

nejpoužívan�jšími rota�ními nástroji frézy. Ty pracují na principu otá�ejícího bubnu 

s karbidovými hroty, které vylamují betonové t�ísky. 

• Brokování – Odstran�ní povrchu mechanickým vrháním ocelových kuli�ek (brok�). 

Metoda je využitelná pouze pro vodorovné povrchy.  

• Pneumatické špi�áky – nárazové nástroje, která odstra�ují každým nárazem malé 

množství betonu. Efektivn� lze odstranit povrch do 6,4 m. Použitím této metody m�že 

dojít ke vzniku nežádoucích trhlin v betonovém podkladu. 

Pokud p�i odstra�ování betonu je obnažena výztuž, je nutné tuto výztuž o�istit ve vymezené 

ploše a podsekat. Dojde-li k poškození výztuže nebo výraznému zmenšení pr��ezu 

je t�eba provést opravu. Výsledná plocha musí být ohrani�ena bez zkosených hran. 

Následn� je provedeno o�išt�ní povrchu obnažené ocelové výztuže a betonu. [2] 
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�ist�ní a oprava ocelové výztuže 

Na sanovaných železobetonových konstrukcích lze velmi �asto objevit zkorodované nebo jinak 

poškozené výztuže. Korozní vrstvy rzi zp�sobují odd�lování a odlupování betonových vrstev. 

Aby k t�mto jev�m nedocházelo opakovan�, je nutné odstranit vzniklé oxidové vrstvy. 

Tyto vrstvy rzi zabra�ují soudržnosti mezi výztuží a betonem, a proto je nutné výztuž d�kladn�

o�istit.  Pro �ádné o�išt�ní se odstraní beton kolem celého prutu, nebo� v n�kterých místech se 

m�žou vyskytovat stopy chlorid� nebo karbonatace betonu, i když výztuž nejeví známky 

koroze. Odstran�ní betonu kolem prut� navíc umož�uje správkové hmot� vytvo�it rovnom�rné 

elektrochemické prost�edí, které je zakotveno v p�vodním betonovém podkladu. Odstran�ní rzi 

lze provád�t n�kolika zp�soby: 

• Jehlovými odstra�ova�i rzi 

• Vysokotlakou vodou 

• Stla�eným vzduchem s p�ídavkem abrazivních látek 

• Mechanicky za pomocí drát�ných kartá��

V p�ípad� že koroze výztuže je již velmi rozsáhlá a pruty ztratí podstatnou �ást pr��ezové 

plochy, je nutné posoudit statický stav konstrukce a zvážit opravu. V takovém p�ípad� dojde 

k obnovení pr��ezu nahrazením nebo dopln�ním výztuže. [2] 

Antikorozní ochrana výztuže 

Antikorozní ochrana zajiš�uje výztuži ochranu p�ed elektrochemickou korozí tak, že ochra�uje 

povrch kovu p�ed vodou a kyslíkem. Antikorozní ochrana tvo�í povlaky, které izolují výztuž 

od cementové matrice nebo s aktivními pigmenty. Užití ochrany se provádí mimo jiné 

v místech s nedostate�nou krycí vrstvou nebo pro zajišt�ní lepší soudržnosti s dalších vrstev. 

Nejb�žn�ji se ochranné prost�edky nanášejí ve form� nát�r� na povrch výztuže, lze se však 

setkat i s katodickými ochranami umíst�nými na betonovém povrchu. [1] 
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Adhézní m�stek 

Cílem aplikace adhezního m�stku je zlepšení pronikání do otev�ené pórovité struktury 

betonu a dosažení v�tší soudržnosti správkového materiálu s p�vodním podkladem. 

Podmínkou pro úsp�šné propojení je kompatibilita adhezního m�stku se správkovým 

materiálem i se stávajícím betonovým podkladem. Adhezním m�stkem se ozna�ují speciální 

materiály sloužící jako spojovací prost�edky s pom�rn� vysokou tekutostí. Aplikace t�chto 

spojovacích prost�edk� se provádí p�ímo na p�edem upravený podklad. Mezi nej�ast�ji 

používané typy adhezních m�stk� �adíme [1]: 

• Cementové malty 

• Polymercementové suspenze 

• Polymerové hmoty 

Adhezní m�stky musejí spl�ovat �adu požadavk� vzhledem k soudržnosti, viskozit�, teplotní 

kompatibilit� nebo smrš�ování. N�které materiály nejsou vhodné pro stále zatížení a jejich užití 

je omezené. Správkové hmoty jsou vždy aplikovány na �erstv� nanesené spojovací materiály, 

což vyžaduje p�esné a v�asné dodržování postup�. V dnešní dob� existuje již celá �ada 

materiál�, která zajiš�uje dostate�né adhezní vlastnosti bez užití adhezních m�stk�. [1] 

Aplikace správkových hmot 

Zpracování, nanášení a ošet�ování správkových hmot musí byt provedeno dle p�íslušných 

technologických p�edpis� v souladu s pokyny výrobce daných hmot. Zhotovitel je p�ed 

zahájením prací povinen seznámit s tímto p�edpisem všechny zodpov�dné pracovníky 

a p�im��eným zp�sobem i ostatní ú�astníky stavby. P�ed zahájením prací je s písemným 

technologickým p�edpisem seznámen také objednatel prací. P�edpis musí p�esn� uvád�t 

stávající stav podkladního betonu, postup p�ípravy sana�ní správkové hmoty, eventuální vážení 

jednotlivých komponent�, zp�sob a délku míchání �i otev�ené �asy pro zpracování správkové 
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hmoty v závislosti na teplot�. Sou�asn� musí uvád�t za jakých klimatických podmínek 

je nep�ípustné se správkovou hmotou pracovat. [1] 

Správkové hmoty mohou být aplikovány mnoha zp�soby [2]: 

• Zednický zp�sob – Namíchány materiál je aplikován ru�n� za pomocí hladítka. 

V prvním kroku nanesení dojde k zatla�ení materiálu do p�edem upraveného povrchu, 

aby došlo k vypln�ní pórové struktury betonu. Postupn� jsou p�idávány další vrstvy, 

které se zdrs�ují pro lepší soudržnost hmoty. Tento zp�sob nanášení je zejména obtížný 

v místech s ocelovou výztuží. 

• St�íkání sm�si za sucha – Je zp�sob nanášení, kdy je p�edem namíchaná 

sm�s dopravována za�ízením do trysky se stla�eným vzduchem, která je vybavena 

vodním prstencem. Sm�s se smíchá s vodou a je tryskána ve vysoké rychlosti 

na p�ipravený podklad. P�i v�tší tlouš�ce je takto nanášena ve vrstvách. 

• St�íkání sm�si za mokra – Smíchaná sm�s s vodou je za pomocí �erpadla dopravena 

do tlakové nádoby, odkud je tryskána stla�eným vzduchem na betonový povrch. 

• P�chování – Postupné zhut�ování sm�si ve vrstvách za pomocí nástroj�, 

které cyklickým zatla�ováním sm�si vytvá�í t�sný styk se stávajícím podkladem. 

Pro zhutn�ní je užíváno tvrdého trnu. Konzistence malty musí umož�ovat tvorbu hrud 

a p�i zapracování nesmí odlu�ovat vodu. Nejvhodn�jší využití je pro malé dutiny, 

povrchové poruchy nebo dna žeber. 

• �erpáním do bedn�ní – Jde o dvoustup�ový proces, kdy se sana�ní sm�s dopravuje 

pomocí pumpy do p�edem vymezeného prostoru bedn�ním. �erpadlo p�sobí tlak, 

který umožní napln�ní vytvo�ené dutiny sm�sí a zhutn�ní materiálu. Tento zp�sob 

umož�uje užití velkého množství sana�ních materiál�. 

• Odléváním do bedn�ní – Materiál se do vytvo�ené dutiny z bedn�ní dopravuje skluzy, 

kde je zhut�ován za pomocí propichování nebo ponorných vibrátor�. Vybraný materiál 

musí vykazovat vysokou zpracovatelnost a nízké smrš�ování. Zbylá �ást dutiny 

je vypln�na pomocí p�chování až do úplného napln�ní. Tento zp�sob je vhodný 

zejména pro svislé povrchy. 
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• Odd�lenou betonáží s injektáží – Je dvoustup�ový proces zakládající se na uložení 

kameniva do dutiny ohrani�ené bedn�ním a následné injektáži malty. Použité kamenivo 

musí mít p�etržitou k�ivku zrnitosti a je t�eba ho zbavit jemných frakcí i dalších složek 

ovliv�ujících soudržnost. Malta se �erpá do dutiny pomocí ventil� pro injektážní hadice. 

�erpaná malta musí být vysoce tekutá, aby bylo možné postupn� vyplnit mezery mezi 

zrny kameniva. �erpání probíhá až do okamžiku, kdy je dutina vypln�na a vykazuje 

hydraulický tlak. 

Povrchové ochranné systémy 

Aplikují se jako bariéry na povrchu sanované konstrukce, která zabra�uje pr�niku nežádoucích 

médií. Mimo ochrany sjednocují barevnost povrchu konstrukce a zlepšují její estetické 

vlastnosti. Ú�innost této úpravy je �asov� omezená. Nej�ast�jšími druhy povrchových 

ochranných systém� jsou r�zné druhy impregnací, povrchových nát�r� �i st�rek. [1]   

3.2. Chyby a nedostatky provád�né p�i aplikaci sana�ních malt 

I v sou�asné dob� p�i provád�ní aplikace správkových hmot lze nalézt �adu chyb a nedostatk�. 

Na špatn� provedené konstrukci se vyskytují vady a poruchy, které mohu mít r�znou míru 

závažnosti. V n�kterých p�ípadech m�že dojít i k ohrožení statické funkce objektu. 

Vady a poruchy mohou mít estetický a funk�ní charakter. Špatné provedení sanace snižuje 

životnost stavby a mimo jiné zvyšuje náklady, které investor vynaloží na údržbu. 

Pokud investor uplatní záruku u zhotovitele, m�že výše náklad� s tím spojených ohrozit 

existenci provád�cí firmy.  V�tšinu vad a  nedostatk� lze p�i užití vhodných diagnostických 

metod snadno zjistit i v pr�b�hu prací. Chyby p�i provád�ní vznikají v r�zných obdobích: 

• P�edrealiza�ní 

• Realiza�ní 

• Provozní [3] 
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Chyby a nedostatky v p�edrealiza�ním období 

Tyto chyby a nedostatky jsou zp�sobeny ješt� p�ed zapo�etím samotných prací. 

Jedná se p�edevším o p�edprojektovou a projektovou �innost. Odpov�dnost v tomto období 

nese investor a projektant.  P�ed realizací je nutné, aby projektant byl seznámen s reálným 

prost�edím stavby a p�edpokládaným postupem prací.  Mezi nej�ast�jší nedostatky z této fáze 

lze za�adit [7]: 

• Nedostate�né zajišt�ní investi�ních prost�edk�

• Nep�esné, neúplné stanovení ú�elu stavby 

• Nereálné �asové a ekonomické požadavky 

• Období výstavby 

• Špatn� provedený pr�zkum 

• Nezkušenost projektanta 

• Nevhodné �ešení 

• Chyby v projektové dokumentaci, statickém posudku, p�ípadn� absence díl�ích �ásti 

• Nevhodn� zvolené materiály 

• Absence p�edpisu provád�ní, ošet�ování a údržby [3] 

Chyby a nedostatky v realiza�ní fázi 

Realiza�ní fáze aplikace správkových hmot má n�kolik krok�. Provedení každého z níže 

uvedených krok� má výrazný vliv na výslednou kvalitu [1]: 

• P�íprava povrchu a odstran�ní nevhodných vrstev 

• O�išt�ní a ochrana výztuže 

• Aplikace správkových malt 

• Finální úpravy 

Chyby a nedostatky v realiza�ním období jsou nej�ast�jším zdrojem vad a poruch. 

Vyplývají z neznalosti nebo zanedbání technologie provád�ní, �i nedostate�né komunikaci 

mezi zhotovitelem, technickým dozorem a projektantem. Jednotlivé práce mohou 
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být provád�ny i subdodavateli, což m�že �init problém v návaznosti realiza�ních �inností. 

V realiza�ní fázi dochází nej�ast�ji k t�mto chybám a nedostatk�m: 

1. P�íprava povrchu 

• Nedostate�né odstran�ní degradovaných nebo jinak poškozených �ástí betonu 

• Nedostate�né o�išt�ní povrchu od ne�istot 

• Poškození zdravé �ásti betonu nebo výztuže 

2. O�išt�ní a ochrana výztuže 

• Špatné o�išt�ní výztuže od korozních zplodin 

• Neprovedení náhrad poškozené výztuže 

• Absence nanesení ochrany výztuže nebo její nedostate�né provedení 

3. Aplikace správkových malt 

• Absence adhezních m�stk� nebo jejich špatná aplikace 

• Nekompatibilita použitých materiál�

• Nedostate�n� navlh�ení podkladního betonu 

• Nedodržení míchacích pom�r� nebo postup� míchání daných výrobcem 

• Aplikace malé tlouš�ky vrstev nebo použití p�emíry materiálu  

• Aplikace správkových malt nedostate�nou silou na daný podklad 

• Nedostate�né ošet�ení provedené správkové malty 

4. Finální vrstvy 

• Esteticky nevzhledné provedení 

• Uzav�ení povrchu nevhodným materiálem 

Vady a nedostatky v provozní fázi 

Objekt musí být v souladu s provedenými pracemi. Postupem �asu dochází k p�irozené 

degradaci, a proto je nutné provád�t �ádnou údržbu. Sou�asn� je nutné respektovat podmínky, 

kterým je objekt vystaven a nezvyšovat výrazn� zát�ž. 

• Nedostate�ná údržba 

• Nevhodný zp�sob užívání 
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• P�et�žování konstrukce 

• Nevhodné zásahy do konstrukce 

3.3. D�sledky nedodržení technologických p�edpis� p�i aplikaci sana�ních 
malt 

D�sledky nedodržení technologických postup� p�i aplikaci sana�ních malt se mohou lišit 

rozsahem i závažností. Nedodržením technologických p�edpis� m�že dojít k chybné aplikaci 

sana�ních malt nebo jejich znehodnocení z materiálového hlediska. Vliv má také místo a ú�el 

umíst�ní sanovaného nebo opraveného konstruk�ního prvku. D�sledky se projevují 

na konstrukci vadami a poruchami. N�které vady a poruchy se nemusejí projevit nebo k jejím 

projev�m m�že dojít až po delší dob� užívání. Z hlediska statického významu lze vady 

a poruchy rozd�lit na: 

• Staticky významné – Jsou vady a poruchy, které mají p�ímý vliv na statiku konstrukce. 

Jedná se o velmi závažné poruchy, které ovliv�ují využití stavby a její další fungování. 

• Staticky nevýznamné – Vady a poruchy, které nemají p�ímý vliv na statiku konstrukce. 

Mohou mít pouze estetický charakter, ale mohou bránit také užívání stavby. 

Mezi vady a poruchy d�sledkem nedodržení technologických p�edpis� u betonových 

konstrukcí lze za�adit: 

• Pr�saky 

• Odlupování 

• Rozpad materiálu 

• Vznik trhlin 

• Pr�hyb nebo sedání konstrukce 

• Vrstevnaté odlu�ování 

• Odprýskávání 

• Odlupování [2] 
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4. Experimentální �ást diplomové práce  

  

4.1. Cíle experimentální �ásti  

  

Cílem experimentální �ásti bylo ov��it chování sana�ních malt za r�zných teplotních podmínek 

a zjistit vliv p�ípravy povrchu na výsledné vlastnosti malt. K tomuto ú�elu bylo využito t�ech 

standardn� využívaných materiál� pro sanaci betonových konstrukcí od t�í výrobc�. 

Zvolené sana�ní materiály jsou dle uvedených technických list� v p�íloze �. 4, definovány jako 

malty t�ídy R4, tedy malty se statickou funkcí. Sledovanými parametry pro užitá m��ení bylo 

stanovení pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tlaku a soudržnosti malt k podkladu. 

V experimentální �ásti bylo snahou namodelovat reálné podmínky p�i praktické aplikaci, 

a proto byly zám�rn� zanedbány nebo upraveny n�které technologické postupy. Výsledné 

hodnoty byly porovnávány vzájemn� mezi sebou, a následn� i s parametry uvedenými 

v technických listech. 

  

4.2. Experimentální prost�edí  

  

Pro daný experiment bylo vyžito dvou experimentálních prost�edí. Tato prost�edí byla 

definována dv�ma teplotami. První experimentální prost�edí bylo zvoleno tak, aby teplota 

dosahovala nízkých hodnot a zárove� mohla simulovat reálné prost�edí nap�íklad vodojemu. 

Pro m��ení bylo využito laboratorní za�ízení pro zkoušky mrazuvzdornosti. T�lesa v mrazícím 

za�ízení byla umíst�na tak, aby nedocházelo k vzájemnému dotyku. Druhé prost�edí bylo 

definováno laboratorními podmínkami, aby výsledky mohly být srovnány s referen�ními 

hodnotami uvád�nými v technických listech. Všechny materiály spl�ovaly podmínky 

teplotního rozmezí aplikace dané výrobcem. Teploty v jednotlivých prost�edích byly pr�b�žn�

kontrolovány.  Výsledné teploty byly zvoleny takto:   

• 1. prost�edí – 10 oC ± 2 oC 

2. prost�edí – 23 oC ± 5 oC 
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4.3. Zkoušené materiály  

  

Jako vstupní materiály byly vybrány t�i jednosložkové vysprávkové malty na beton 

s hydraulickými pojivy a p�ísadami. Malty pocházely od výrobc� Sika, Basf, Weber a byly 

ozna�eny písmeny A, B a C. Vybrané vzorky byly charakterizovány dle technických list�

a normy �SN EN 1504-3 jako malty odpovídající t�íd� R4, tedy malty se statickou funkcí. 

Vybrané vlastnosti sana�ních malt jsou uvedeny v tabulce �.2. Technické listy jsou obsaženy 

v p�íloze III této práce. 

  

Tabulka �. 2 - P�ehled vybraných vlastností zkoušených materiál�
Údaje z technických list�  Vzorek A  Vzorek B  Vzorek C  

Rozmezí tl. vrstev v jednom
kroku [mm]  

5 - 20  5 - 50  3 - 30  

T�ída dle �SN EN 1504-3  R4 – statická  R4 – statická  R4 – statická  

Aplika�ní teploty [�C]  5 - 30  5 - 30  � 5  

Míchací pom�r vody na 25 kg [l] 3,6 – 3,8   3,8 - 4,2   3,8  

Spot�eba na m2 (tl. 10 mm) [kg] 18,5  20  20  

Pevnost v tlaku (28 dní) [MPa]  60,5  60  � 45  

Soudržnost s podkladem [MPa]  3,1  � 2  � 2  

Doba zpracovatelnosti [min]  30  45 - 60  45  

4.4. P�íprava t�les pro zkoušku stanovení p�ídržnosti k podkladu  

Jako podklad pro aplikaci sana�ních malt byly zvoleny vibrolisované betonové dlaždice 

s hladkou úpravou od firmy Presbeton. Dlaždice m�ly rozm�ry 400 x 400 x 40 mm. 

Tento formát byl limitován velikostí chladícího za�ízení, do kterého byly dlaždice 
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s aplikovanou maltou ukládány. P�ed zapo�etím experimentální �ásti bylo na vzorcích dlažby 

provedeno ov��ení pevnosti v tahu odtrhovými zkouškami. Nam��ené hodnoty pevností v tahu 

byly v rozmezí 2,2 – 3,5 MPa. Technický list dlažby je sou�ástí p�ílohy �. 4.  

 Dlažba m�la hladký povrch, který bylo nutné nejd�íve upravit vysokotlakým otryskáním, 

tak aby došlo k zdrsn�ní podkladu, který tak lépe odpovídá parametr�m p�i aplikaci v praxi 

na opravovaných konstrukcích. Povrch byl odstran�n až na kamenivo vysokotlakým vodním 

paprskem (1700 bar). Výsledný povrch byl zbavený ne�istot a bez prachu, �ímž byly spln�ny 

všechny požadavky uvedených technických list� výrobc� pro ru�ní aplikaci sana�ních malt.   

   

      Obrázek �. 1 – P�vodní povrch dlažby� �������������Obrázek �. 2 – Otryskaný povrch dlažby 

   

4.5. Míchání zkoušených malt  

  

P�ed mícháním byl vypo�ten objem hmot pot�ebný k aplikaci. Na daný objem byla vždy 

vypo�ítána spot�eba materiálu a množství vody dle technologických list� jednotlivých 

použitých sana�ních malt. Výsledné propo�ty jsou uvedeny v tabulce �. 2. Následná aplikace 

byla provád�na na p�edem otryskanou a o�išt�nou dlažbu. Ze zbytku maltoviny byla vyrobena 

zkušební t�lesa pro stanovení pevnostních charakteristik.  
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Tabulka �. 3  – Propo�et míchacího pom�ru

Materiál

Pot�ebný 

objem

[m3]

Spot�eba

[kg]

Zvolený 

míchací

pom�r vody

[l /25 kg]

Pot�ebné množství na daný 
objem

Sm�si [kg] Vody [l]

Vzorek A   

0,04  

  

18,5  3,8  7,4  1,13  

Vzorek B 20  4  8  1,22  

Vzorek C 20  3,8  8  1,22  

Postup míchání sm�si byl stejný pro všechny užité malty. Do vody z �ádu byla p�edem navážená 

sypká sm�s maltoviny postupn� vsypána. Maltová sm�s byla po dobu 3 minut míchána 

elektrickým míchadlem s pat�i�ným spirálovým nástavcem. Výsledná konzistence materiálu 

byla plastická, bez hrudek. Po míchání se nechala malta odstát 2 – 3 minuty a následn� byla 

znovu promíchána.  

Obrázek �. 3 – Konzistence malty 

  

4.6. Aplikace sana�ních malt na betonové t�lesa  

  

P�ed aplikací byla polovina dlaždic umíst�na na 24 hodin do chladného prost�edí, aby bylo 

docíleno pat�i�né teploty povrchu pro 1. prost�edí. Namíchané malty byly aplikovány 

na dlaždice vždy do pruh� tak, aby na jedné dlaždici mohly být umíst�ny všechny t�i sana�ní 

materiály. Tlouš�ka aplikované vrstvy byla ur�ena z nejmenší hodnoty tlouš�ky uvedené 
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v technickém listu u všech malt a k dané hodnot� byl p�ipo�ten jeden milimetr, aby bylo 

bezpe�n� dosaženo požadované tlouš�ky. Výsledná hodnota byla stanovena na 6 mm.  

  

Malty byly nanášeny na o�išt�ný a otryskaný podklad. Pro každé prost�edí byly p�ipraveny dva 

typy povrch�:  

• Matn� vlhký povrch – �áste�n� vysušený podklad do matn� vlhkého stavu, 

bez vodního filmu a louží. P�ed aplikací byl povrch navlh�en a po osušení povrchu 

byla nanesena vrstva malty. Tento povrch je požadován výrobci sana�ních materiál�

a uvád�n v technických listech.  

• Mokrý povrch – Podklad s jemným vodním filmem, bez louží. P�ed aplikací byl povrch 

zvlh�en a pouze �áste�n� osušen vlhkou tkaninou s následnou aplikací sana�ní malty.  

    

       Obrázek �. 4 – Matn� vlhký povrch         Obrázek �. 5 – Mokrý povrch 

Malta byla nanášena zednickou lžíci. Postup nanášení byl zvolen tak, aby došlo k co nejlepšímu 

zatla�ení malty do otev�ené struktury betonového povrchu. Výsledná vrstva byla zahlazena 

do požadované tlouš�ky vrstvy. Po aplikaci malt byla t�lesa p�ikryta vlhkou tkaninou.  

Vrstva aplikované sana�ní malty nebyla následn� ošet�ována.  

Sou�asn� s výrobou zkušební plochy byly vyrobeny i vzorky tráme�k� o velikosti 

40 x 40 x 160 mm. Polovina zkušebních t�les byla uložena do mrazáku, a druhá polovina 

ponechána voln� v laboratorním prost�edí.  



Diplomová práce 

25 

       Obrázek �. 6 – Aplikace sana�ní malty              Obrázek �. 7 – Vzorky v v prost�edí �.1 

4.7. Zkouška pevnosti v tahu ohybem  

Celkem bylo vytvo�eno osmnáct tráme�k�, které byly podrobeny zkoušce pevnosti v tahu 

za ohybu. Pevnost byla zjiš�ována po t�ech, sedmi a dvacetiosmi dnech od výroby pro ob�

stanovená prost�edí. Každá sana�ní malta byla zastoupena p�i zkoušce celkem šesti zkušebními 

tráme�ky. Polovina t�les byla umíst�na v 1. teplotním prost�edí a druhá polovina t�les 

v 2. teplotním prost�edí. Zkouška byla provád�na t�íbodovým ohybem dle normy 

�SN EN 12390. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v p�íloze �. 1. P�ed provedením zkoušky byla 

t�lesa zvážena a zm��eny jejich základní velikostní parametry, aby bylo možné analyzovat 

p�ípadné defekty p�i výrob�.  

Princip zkoušky  

Zkouška pevnosti v tahu za ohybu je provád�na trámcích o rozm�rech 40 x 40 x 160 mm 

za  pomocí zkušebních lis�. Zat�žování t�les je provád�no za pomocí t�íbodového zatížení. 

Maximální zat�žovací silou lisu je hodnota 10 kN.  
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Zkušební postup  

Do zkušebního lisu byly vložena trámcová t�lesa tak, aby sm�r zat�žování byl kolmý na sm�r 

pln�ní zkušebního vzorku. Vzorky byly postupn� zat�žovány sílou, který nar�stala 

rovnom�rnou rychlosti 50 ± 10 N.s-1 až do porušení zkoušeného vzorku.    

  
Pevnost v tahu za ohybu Rf se vypo�ítá podle vzorce:  

�� �� �����	�
���   �
����           (1) 

kde: 

F je maximální zatížení  [N] 
l  je vzdálenost mezi podp�rnými vále�ky  [mm] 
b je ší�ka tráme�ku [mm] 
h je výška tráme�ku [mm]        
   

Vyhodnocení 

Výstupem zkoušky pevnosti v tahu za ohybu pomocí t�íbodového zatížení, je aritmetický 

pr�m�r ze t�í hodnot. Každá z t�chto hodnot zastupuje jedno t�leso. Výsledky byly 

zaznamenány s p�esností na 0,1 MPa. [5]  

4.8. Zkouška pevnosti v tlaku  

Postup m��ení byl v souladu s normovým postupem �SN EN 12190. Pevnost v tlaku byla 

provád�na na zlomcích tráme�k�, ze zkoušky pevnosti v tahu za ohybu. Každá z vybraných 

malt byla zastoupena dvanácti zkušebními t�lesy pro dané prost�edí. Expozice prost�edí 

i �asové intervaly provád�ní zkoušek byly stejné jako u zkoušky pevnosti v tahu za ohybu. 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny v p�íloze I.  
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Princip zkoušky  

Pevnost v tlaku byla zkoušena na zlomcích tráme�k�, které vznikly p�i zkoušce pevnosti v tahu 

ohybem. Tato zkouška je provád�na na zkušebních lisech. 

Postup  

Do zkušebního lisu byly vloženy p�edem o�išt�né vzorek tak, aby sm�r zat�žování byl kolmý 

na sm�r pln�ní vzorku. Zkušební vzorky byly do lisu umis�ovány tak, aby bo�ní plochy byly 

v rozmezí ± 0,5 mm. Délkov� byl vzorek orientován tak, aby konec tráme�ku p�esahoval 

desti�ku cca o 10 mm. Postupn� zat�žování bylo provád�no rovnom�rnou rychlostí 

2400 ± 200 N.s-1 až do porušení vzorku.  

   
Pevnost v ohybu Rc se vypo�ítá podle vzorce  

� �� � ��
�  �

����          (2)  

kde: 

Fc je maximální síla p�sobící na zkoušené t�leso [N] 
A je plocha zkoušeného t�lesa [mm2] 

Vyhodnocení 

Vyhodnocením zkoušky pevnosti v tlaku je vypo�tení aritmetického pr�m�ru ze šesti hodnot 

zastoupených šesti zkušebními t�lesy. Pokud se hodnoty od sebe odlišují více než ± 10 % 

od aritmetického pr�m�ru, jsou tyto hodnoty vy�azeny a je vypo�ten nový aritmetický pr�m�r 

ze zbylých hodnot. Zkouška je platnou jen tehdy, jestliže alespo� je výsledný aritmetický 

pr�m�r tvo�ena alespo� �ty�mi hodnotami. Výsledky jsou vyjád�eny s p�esností na 0,1 MPa. [5]  
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4.9. Stanovení p�ídržnosti k podkladu  

Stanovení p�ídržnosti sana�ní malty k podkladu bylo zkoušeno na p�edem p�ipravených 

dvanácti dlažebních prvcích. Intervaly zkoušení byly stejné jako u p�edchozích zkoušek, kdy 

v daném termínu byly provedeny odtrhy na �ty�ech dlažebních prvcích s aplikovanými vzorky 

sana�ních malt. V rámci zkoušení nebylo možné umístit na zkušební t�lesa požadovaný po�et 

ter�� (5 ks) v dostate�né vzdálenosti od sebe. Proto byl normový postup dle �SN EN 1542, 

upraven s ohledem na velikost dlažebních prvk�. Výsledná hodnota je dána jako aritmetický 

pr�m�r t�ech zkoušek. Výsledky jsou uvedeny v p�íloze �.2.   

  

Princip zkoušky  

P�ídržnost je stanovena pom�rem maximálního nap�tí v tahu k ploše porušení. K zjišt�ní 

maximálního nap�tí se užívá p�ístroje s kompatibilními a tuhými ter�i o pr�m�ru 50 mm, 

které jsou aplikovány nalepením na povrch.  

  

Postup  

Zkouška byla provád�na za pomocí o�išt�ných zkušebních ter�� se závity a p�ístroje 

Coming OP3. Ter�e byly nalepeny na �istý, nemastný a suchý povrch, vždy 24 hodin 

p�ed provedením odtrhové zkoušky. Dlažební prvky byly po tuto dobu vytaženy a uchovány 

v laboratorním prost�edí, tak aby došlo k p�ilnutí a vytvrzení lepidla naneseného na ter�e. 

P�i lepení ter�� bylo použito dvojkomponentní lepidlo SIKAdur – 31 CF Rapid. Zkušební ter�e 

byly umíst�ny do st�edu aplikované plochy sana�ní malty, p�ibližn� 50 - 70 mm od sebe. 

Po vytvrzení lepidla byly ter�e ob�ezány kotou�ovou bruskou do tvaru osmist�nu. Následn� byl 

na zkušební ter� p�ipojen odtrhový p�istroj, pomocí kterého bylo provád�no plynulé zat�žování 

rychlostí 0,05 ± 0,01 MPa/s až do porušení. V p�ípad� porušení v ploše mezi ter�em a lepidlem 

je zkouška neplatná. 
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Vyhodnocení 

Výsledkem je získání pr�m�rné hodnoty maximálního nap�tí a místa porušení provedené 

zkoušky. Lomové plochy byly stanoveny procentním odhadem ± 10 %. V místech, kde byla 

plocha odtrhu zastoupena ve více než 25 % plochy lepidlem nejsou zapo�ítány, a jejich hodnoty 

jsou pouze orienta�ní. Výsledky, které se odlišovaly od pr�m�rné hodnoty o více než 30 %, 

byly vy�azeny a výsledné hodnoty byly zaznamenány s p�esností na 0,1 MPa. [7] 

Tabulka �. 4 - Typy porušení 
Ozna�ení Popis druhu a polohy lomové plochy 

A  Kohézní porušení uvnit� betonového podkladu  

A/B  Adhezní porušení mezi podkladem a aplikovanou vrstvou 

B  Kohézní porušení v aplikované vrstv�  

B/C  Adhézní porušení mezi aplikovanou vrstvou a lepidlem  

C Kohézní porušení v lepidle  

C/D  Adhézní porušení mezi lepidlem a kruhovým ter�em  

        Obrázek �. 8 – Pro�ezané zkušební ter�e 
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5. Vyhodnocení experimentální �ásti  

  

5.1. Vyhodnocení pevnosti v tahu za ohybu  

  

Výsledky sledovaných vlastností jsou zpracovány do p�ehledných graf�. Z graf�

lze vy�íst pr�m�rné hodnoty pevnosti v tahu za ohybu pro porovnávané materiály v �ase, 

a za r�zných teplotních expozic. Výrobci v technických listech neudávají hodnoty této 

pevnosti, tudíž je nelze porovnat s deklarovanými hodnotami.      

  

Obrázek �. 9 – Vážení tráme�k�           Obrázek �. 10 – Zlom zkoušeného tráme�ku  
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Vzorek A  

  

Graf �. 1 – Pevnost v tahu za ohybu (Vzorek A) 

  
  

Vzorek A – 1. prost�edí  

Hodnota t�ídenní pevnosti v tahu ohybem byla u vzork� uchovávaných p�i teplot� 10 ± 2 oC 

v pr�m�ru 3,1 MPa. U sedmidenního m��ení se pr�m�rná nam��ená hodnota pevnosti v tahu 

zvýšila na 4,0 MPa. Výsledná pevnost po 28 dnech �inila 7,5 MPa.  

Vzorek A – 2. prost�edí  

Vzorky ponechané v laboratorním prost�edí dosáhly po t�ech dnech v pr�m�ru 3,4 MPa pevnosti 

v tahu za ohybu. U sedmidenní pr�m�rné hodnoty pevnosti došlo k snížení na 3,0 MPa. 

Po dvaceti osmi dnech byly nam��ené hodnoty 7,5 MPa, což je hodnota shodná s hodnotou 

u vzork� ponechaných p�i nižší teplot�. Sníženou pevnost p�i sedmidenní pevnostní zkoušce 

lze p�isuzovat nedostate�nému zhutn�ním sm�si p�i výrob� tráme�k�. Nedostate�né zhutn�ní 

vytvá�í vhodné podmínky pro vytvo�ení velkých pór�. Tyto póry byly pozorovány práv�

ve velké mí�e u vzorku zkoušených po sedmi dnech od namíchání sm�si.  
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 Vzorek B  

  

Graf �. 2 - – Pevnost v tahu za ohybu (vzorek B) 

  
     

Vzorek B – 1. prost�edí  

Pevnost v tahu za ohybu p�i t�ídenní zkoušce u vzork� vystavených v chladném prost�edí byla 

shodná jako u vzork� v referen�ním prost�edí laborato�e. Pr�m�rná pevnost t�chto vzork� m�la 

hodnotu 3,7 MPa. U sedmidenní pevnosti v tahu za ohybu byla pr�m�rná pevnost 4,6 MPa. 

Po dvaceti osmi dnech dosáhla pr�m�rná pevnost u daných vzork� 5,6 MPa.  

Vzorek B – 2. prost�edí  

Referen�ní vzorky m�ly po t�ech dnech v laboratorním prost�edí pr�m�rnou pevnost 3,7 MPa, 

a po sedmi dnech tato pevnost byla jen o 0,1 MPa vyšší tedy dosahovaly 3,8 MPa. 

Vzorky p�i dvaceti osmi denní pevnosti vykazovaly shodnou pevnost se vzorky v chladném 

prost�edí a to 5,6 MPa.   
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Vzorek C  

  

Graf �. 3 – Pevnost v tahu za ohybu (vzorek C) 

  
    

Vzorek C – 1. prost�edí  

Vzorek C m�l prvotní m��ené pevnosti nejmenší ze všech porovnávaných malt. U chlazených 

vzork� bylo dosaženo pevnosti 1,6 MPa. Po sedmi dnech byla nam��ená pr�m�rná pevnost 

již 3,4 MPa. Výsledná hodnota pevnosti po dvaceti osmi dnech byla 7,3 MPa. Z grafu lze vy�íst 

z�eteln� pomalejší náb�h pevnosti než u referen�ního vzorku.  

  

Vzorek B – 1. prost�edí  

Referen�ní vzorky dosahovaly pevnosti po t�ech dnech 1,6 MPa a po sedmi dnech 6,3 MPa, 

což je 87,5 % pevnosti v tahu za ohybu po dvaceti osmi dnech. Tato pevnost �inila 7,2 MPa.  

Výsledné srovnání po 28 dnech  

Ze zaznamenaných hodnot pevnosti v tahu po dvaceti osmi dnech byl vytvo�en graf, díky 

kterému lze porovnat vzorky sana�ních malt mezi sebou i v obou prost�edích. 
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Graf �. 4 – Porovnání pevnosti v tahu za ohybu po 28 dnech 
  

Nejvyšší hodnoty pevnosti v tahu po dvaceti osmi dnech byly nam��eny u vzorku A, nejnižší 

hodnoty u vzorku B. Z hodnocení výsledk� pevností materiálu v tahu za ohybu vyplývá, 

že u dvaceti osmi denní pevnosti nejsou pozorovány výrazné rozdíly referen�ních vzorku 

a vzork� vystavených chladu. 

Tabulka �. 5 – P�ehled pr�m�rných hodnot pevnosti v tahu ve sledovaném období 

Prost�edí 

Stá�í 

vzorku 

[Dny] 

Pevnost v tahu za ohybu � [MPa] 

Vzorek A Vzorek B Vzorek C 

1. prost�edí

(10 ± 2 oC)

3  3,1  3,7  1,6  

7  4,0  4,6  3,4  

28  7,5  5,6  7,3  

2. prost�edí
(25 ± 5oC)

3  3,4  3,7  2,9  

7  3,0  3,8  6,3  

28  7,5  5,6  7,3  
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5.2. Vyhodnocení pevnost v tlaku  

  

V následujících grafech jsou uvedeny výsledné pr�m�rné hodnoty pevnosti v tlaku za sledované 

�asové období. Výsledné hodnoty jsou porovnávány mezi sebou tak, aby bylo možné sledovat 

vliv teploty na pevnost v tlaku u jednotlivých materiál�. Z grafu lze vy�íst, že vzorky ponechané 

v laboratorním prost�edí, a tudíž ve vyšších teplotách, vykazovaly vyšší pevnosti v tlaku, 

než jaké byly u materiál� vystavených nižším teplotám p�i zrání. Tento jev ukazuje, 

že za nízkých teplot dochází k pomalejší hydrataci, a materiál proto nedosahuje takové 

pevnosti. V prvních dnech od aplikace je tato zm�na nejrazantn�jší. Postupem �asu materiál 

nabývá na pevnosti, až je vliv teploty zanedbatelný.   

  

    Obrázek �. 11 – Zkouška pevnosti v tlaku              Obrázek �. 12 – Porušené t�leso po zkoušce                                    
                   pevnosti v tlaku 
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Vzorek A  

  

Graf �. 5 – Pevnost v tlaku (vzorek A) 

  

Vzorek A – 1. prost�edí   

Vzorek A m�l po t�ech dnech v chladném prost�edí pevnost v tlaku 27,1 MPa. 

Sedmidenní zkouška pevnosti prokázala pr�m�rnou pevnost 38,2 MPa a po dvaceti osmi dnech 

nabyla pevnost hodnoty až 46,8 MPa.  

Vzorek A – 2. prost�edí

Referen�ní vzorky dosahovaly pevnosti v tlaku po t�ech dnech 34,4 MPa což je o 25,8 % více 

než u vzork� v chladném prost�edí. Hodnoty sedmidenní pevnosti byly 41,1 MPa, rozdíl mezi 

pevnostmi v r�zných prost�edích tedy �inil 7,6 %. U dvacetiosmidenní zkoušky byla hodnota 

pr�m�rné pevnosti v tlaku 46,8 MPa stejná jako u vzork� z obou prost�edí.  
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Vzorek B  

  

Graf �. 6 – Pevnost v tlaku (vzorek B) 

Vzorek B – 1. prost�edí   

Vzorek A m�l po t�ech dnech v chladném prost�edí pevnost v tlaku 23,7 MPa. Sedmidenní 

zkouška pevnosti prokázala pr�m�rnou pevnost 34,0 MPa a po dvaceti osmi dnech nabyla 

pevnost hodnoty až 45,3 MPa.  

  

Vzorek B – 2. prost�edí

Referen�ní vzorky m�ly pevnost po t�ech dnech 34,4 MPa což je 25,8 % více než u vzork�

v chladném prost�edí. Hodnoty sedmidenní pevnosti byly 41,1 MPa, rozdíl mezi pevnostmi 

v r�zných prost�edích tedy �inil 7,6 %. U dvaceti osmi denní zkoušky byla hodnota pr�m�rné 

pevnosti v tlaku 46,8 MPa stejná u vzork� z obou prost�edí.  
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Vzorek C  

  

Graf �. 7 – Pevnost v tlaku (vzorek C) 

  

Vzorek B – 1. prost�edí   

Vzorky C uchovávané v chladu po t�ech dnech vykazovaly hodnoty pevnost 6,1 MPa, po sedmi 

dnech tato hodnota stoupla o více jak polovinu na 12,5 MPa, a po dvaceti osmi dnech byla 

nam��ená pevnost pouhých 35,6 MPa. Zde lze vy�íst z grafu, že p�sobící chlad m�l zcela 

zásadní vliv na po�áte�ní pevnosti.   

  

Vzorek C – 2. prost�edí   

U referen�ních vzork� byla pevnost po t�ech dnech o více jak 56 % vyšší a její 

pr�m�rná hodnota byla 14,0 MPa. U sedmidenních vzork� byla pr�m�rná pevnost v tlaku 

24,8 MPa. U dvaceti osmi denní pevnosti dosáhla hodnota 40,6 MPa.  

  

Výsledné srovnání po 7 dnech  

Sedmidenní hodnoty pevnosti v tlaku pro vzorky sana�ních malt byly porovnány na základ�
grafu �. 8.  
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Graf �. 8 – Pevnost v tlaku po 7 dnech 

  
  

Po sedmi dnech lze pozorovat, že vzorky A a B splnily parametry udávané v technických listech 

(	 40 MPa), pouze v referen�ním prost�edí laborato�e. Nejvyšší dosažená hodnota pevnosti 

v tlaku po sedmi dnech v obou prost�edích byla nam��ena u vzorku A. Absolutn� nejnižší 

hodnoty vykazoval vzorek C.   

   

 Výsledné srovnání po 28 dnech  

Po sedmi dnech lze pozorovat, že vzorky A a B splnily parametry udávané v technických listech 

(	 40 MPa), pouze v referen�ním prost�edí laborato�e. Nejvyšší dosažená hodnota pevnosti 

v tlaku po sedmi dnech v obou prost�edích byla nam��ena u vzorku A. Absolutn� nejnižší 

hodnoty vykazoval vzorek C.   
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�

                     Normová hodnota (� 45 MPa)  

Z grafu lze vy�íst, že požadavky dané normou splnily pouze vzorky ozna�ené A a B. U vzorku C 

ani jedna z nam��ených hodnot pevnosti v tlaku nedosáhla pevnosti 45 MPa. Obecn� m�l 

vzorek C nejnižší hodnoty pevnosti v pr�b�hu celého m��ení. Nejvyšší nam��enou pr�m�rnou 

hodnotu v referen�ním prost�edí laborato�e m�l vzorek B. Vzorek A dosahoval ze všech malt 

nejvyšších hodnot pevnosti v tlaku v chladném prost�edí. Výsledky zkoušení mohly být 

ovlivn�ny dalšími vlivy. Mezi tyto vlivy lze za�adit vliv vlhkosti, která byla v každém prost�edí 

odlišná. Dalším parametrem, který mohl mít za p�í�inu nižší pevnostní charakteristiky, 

bylo nedostate�né zhutn�ní zkušebních t�les.  

Tabulka �. 6 – P�ehled hodnot pevnosti v tlaku 

Prost�edí

Stá�í 
vzorku

[dny]

Pevnost v tlaku � [MPa]

Vzorek A Vzorek B Vzorek C

1. prost�edí

(10 ± 2 oC) 

3 27,1 23,7 6,1 

7 38,2 34,0 12,5 

28 46,8 45,3 35,6 

2. prost�edí
(25 ± 5 oC) 

3 34,4 34,1 14,0 

7 41,1 40,5 24,8 

28 46,8 48,5 40,6 
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5.3. Vyhodnocení zkoušky stanovení p�ídržnosti k podkladu  

  

Výsledné hodnoty jsou vyjád�eny grafem pro každou jednotlivou maltu vždy po t�ech, sedmi 

a dvaceti osmi dnech. Hodnoty udávají pr�m�rnou pevnost v tahu povrchových vrstev mezi 

podkladní betonovou vrstvou, tvo�enou betonovou dlaždicí, a t�í vzork� opravných sana�ních 

malt. Výsledky jsou hodnoceny dle exponovaného prost�edí a p�ípravy povrchu. Celkov� byly 

vyhodnocovány �ty�i soubory výsledk� pro každou zkoušenou maltu v�etn� místa odtržení. 

Hodnoty všech odtrhových zkoušek v�etn� hloubky a místa odtrhu jsou uvedeny v p�íloze �.2 

  

Vzorek A  

  

Graf �. 9 – Soudržnost (vzorek A) 

  
                     Hodnota je neplatná. Jedná se pouze o hodnotu orienta�ní. 

Vzorek A – 2. prost�edí, mokrý podklad  

Výsledky odtrhových zkoušek po t�ech dnech se v pr�m�ru pohybovaly 1,5 MPa. Po sedmi 

dnech hodnota pr�m�rné pevnosti odtržených vrstev dosáhla 1,4 MPa. Místem odtrhu v obou 

sledovaných �asových úsecích byla nedostate�n� vyzrálá sana�ní malta. Po dvaceti osmi dnech 

nabyla soudržnost s podkladem pevnosti 1,2 MPa, p�i�emž místem odtrhu byl p�edevším 

kontakt sana�ní malty a betonu. Z uvedených výsledk� lze vysledovat klesající pevnost v �ase, 
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tato pevnost má ve skute�nosti opa�nou tendenci. Tyto výsledky mohly být ovlivn�ny malým 

po�tem vzork�, špatným zpracováním malty �i chybou p�i aplikaci 

  

Vzorek A – 1. prost�edí, mokrý podklad  

T�ídenní nanesený vzorek A m�l pr�m�rnou hodnotu soudržnosti 0,9 MPa. Z výsledku 

lze vypozorovat nižší pevnosti oproti vzorku uchovávaném v referen�ních teplotách laborato�e. 

Odtržené místo se nacházelo 1 – 2 mm v sana�ní malt�.  U sedmidenní zkoušky byla nam��ena 

hodnota 1,7 MPa. I zde byly dva ze t�í ter�� odtrženy v sana�ní malt�. Jeden z ter�� byl odtržen 

v míst� kontaktu malty a podkladního betonu, kdy �ást odtržené plochy byla tvo�ena 

již podkladní betonovou vrstvou. Po dvaceti osmi dnech byla soudržnost vyšší než 1,8 MPa, 

nebo� odtržená oblast ter�� byla p�evážn� v betonovém podkladu. Z nam��ených hodnot 

vyplývá, že pevnostní charakteristiky betonového podkladu jsou odlišné od t�ch, které byly 

zkoušeny p�ed realizací experimentální práce. 

  

Vzorek A – 2. prost�edí, matn� vlhký podklad (normový)  

Výsledná t�ídenní pevnost byla 1,5 MPa a sedmidenní 1,6 MPa. U pevnosti dvaceti osmi denní 

byla nam��ená hodnota 1,4 MPa. Místo odtrhu u t�ídenní pevnosti bylo 1 - 2 mm v sana�ní 

malt�. Po sedmi dnech byl jeden z ter�� odtržen v betonovém podkladu. Ostatní ter�e byly 

odtrženy v sana�ní malt�. U osmadvacetidenní zkoušky p�ídržnosti k podkladu byly ter�e 

odtrženy p�evážn� v kontaktu sana�ní malty a betonu. Nižší hodnota p�i dvaceti osmi denní 

pevnosti m�že být dána chybou p�i aplikaci reprofila�ní vrstvy.  

  

Vzorek A – 1. prost�edí, matn� vlhký podklad  

U t�ídenní pevnosti byly dva ter�e odtrženy v povrchové oblasti na pomezí sana�ní malty 

a lepidla. Pom�r lepidla k sana�ní malt� byl v�tší než 25 %, a proto jsou nam��ené hodnoty 

neplatné. Uvád�ná hodnota 1,0 MPa je pouze hodnotou orienta�ní. Soudržnosti u vzorku A 

po sedmi dnech byla 1,7 MPa, a místem odtrhu ve dvou p�ípadech byla sana�ní malt�. 

Jeden ter� byl odtržen v míst� kontaktu sana�ní malty a podkladního betonu. Po dvaceti osmi 

dnech bylo dosaženo pr�m�rné hodnoty 1,4 MPa soudržnosti s podkladem. Odtrhy byly 
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provedeny p�evážn� v kontaktu sana�ní malty a betonu. Jeden z ter�� byl odtržen ve sto 

procentech plochy v podkladním betonu.  

  

Vzorek B  

   

Graf �. 10  – Soudržnost (vzorek B)  

  

  

Vzorek B – 2. prost�edí, mokrý podklad  

Výsledky odtrhových zkoušek po t�ech dnech byly v pr�m�ru 0,5 MPa a po sedmi 

dnech 0,5 MPa. Po dvaceti osmi dnech nabyla soudržnost s podkladem pevnosti 1,0 MPa. 

Ve všech p�ípadech bylo místo odtrhu v povrchové vrstv� sana�ní malty.  

  

Vzorek B – 1. prost�edí, mokrý podklad  

T�ídenní vzorek B m�l pr�m�rnou hodnotu soudržnosti 0,5 MPa. U sedmidenních pevnosti byla 

zjišt�na hodnota 0,5 MPa. I zde byly výsledky z obou m��ení odtrženy v povrchu sana�ní malty. 

Po dvaceti osmi dnech byla nam��ena nejvyšší hodnota soudržnosti 1,9 MPa. Místo odtržení 

bylo p�edevším v sana�ní malt�, ale z �ásti i v povrchu. 
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Vzorek B – 2. prost�edí, matn� vlhký podklad (normový)  

Po t�ech dnech byla nam��ena pr�m�rná hodnota soudržnosti 0,5 MPa a po sedmi dnech 

byl mírný nár�st této hodnoty na 0,5 MPa. U t�ídenní pevnosti byly ter�e odtrženy v povrchové 

oblasti. Po sedmi dnech byly ter�e odtrženy v sana�ní malt�. U nanesené malty po dvaceti osmi 

dnech byla nam��ená hodnota soudržnosti 1,1 MPa a odtrhy byly provedeny v povrchové 

oblasti.  

  

Vzorek B – 1. prost�edí, matn� vlhký podklad  

T�ídenní hodnota p�ídržnosti byla 0,3 MPa a sedmidenní dosáhla 0,4 MPa. U pevnosti 

dvacetiosmidenní byla nam��ená hodnota 1,5 MPa. Místo odtrhu u t�ídenní pevnosti bylo 

ve všech p�ípadech v povrchu sana�ní malty. Po sedmi dnech byly ter�e odtrženy sana�ní malt�. 

U osmadvacetidenní zkoušky se dva ter�e odtrhly v sana�ní malt� a jeden v betonovém 

podkladu.  

  

Vzorek C  

  

Graf �. 11 -  – Soudržnost (vzorek C) 
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Vzorek C – 2. prost�edí, mokrý podklad  

U vzorku C v laboratorních teplotách a za mokrého podkladu bylo dosaženo po t�ech dnech 

soudržnosti 0,7 MPa. U sedmidenní zkoušky byla nam��ena p�ídržnost 1,0 a p�i dvaceti osmi 

denní 0,9 MPa. Ve všech p�ípadech byl ter� odtržen v sana�ní malt�.  

  

Vzorek C – 1. prost�edí, mokrý podklad  

V chlazením prost�edí vzorek C umíst�ný na mokrém podkladu dosahoval po t�ech dnech 

pr�m�rné hodnoty soudržnosti 0,6 MPa, místem odtrhu u všech ter�� byl p�edevším kontakt 

sana�ní malty a podkladního betonu. U sedmidenní zkoušky bylo dosaženo p�ídržnosti 0,9 MPa 

a místem odtrhu byl povrch sana�ní malty a z �ásti také sana�ní malta.  

  

Vzorek C – 2. prost�edí, matn� vlhký podklad (normový)  

T�ídenní zkouška soudržnosti u daného vzorku v laboratorním prost�edí s normovým 

podkladem prokázala pr�m�rnou hodnotu soudržnosti malty 0,8 MPa a po sedmi dnech 

od nanesení 0,5 MPa. V obou m��ených obdobích byla místem odtrhu ter�� sana�ní malta. 

Po dvaceti osmi dnech byla nam��ena hodnota p�ídržnosti 0,9 MPa. Místem odtrhu byl kontakt 

mezi sana�ní maltou a podkladního betonu. V jednom p�ípad� došlo k odtržení v sana�ní malt�.   

  

Vzorek C – 1. prost�edí, matn� vlhký podklad  

T�ídenní pr�m�rný hodnota p�ídržnosti byla 0,5 MPa a sedmidenní dosáhla 0,5 MPa. 

U pevnosti po dvaceti osmi dnech byla nam��ená hodnota 1,1 MPa. Místo odtrhu u t�ídenní 

a sedmidenní pevnosti bylo ve všech p�ípadech v sana�ní malt�. U osmadvacetidenní zkoušky 

se ter�e odtrhly v kontaktu sana�ní malty a betonového podkladu.  
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 Výsledné srovnání po 28 dnech  

Na následném grafickém znázorn�ní stanovení p�ídržnosti, je srovnání sana�ních malt 

po dvaceti osmi dnech. Na grafu je znázorn�na hodnota soudržnosti normového požadavku 

�SN EN 1504-3 pro materiály se statickou funkcí. 

Graf �. 12 – Stanovení p�ídržnosti po 28 dnech 

Normová hodnota (� 2 MPa) 

Žádná z pr�m�rných hodnot soudržnosti sana�ních malt s podkladem po dvaceti osmi dnech 

prokazateln� nesplnila požadovanou hodnotu 2,0 MPa danou normou. Nejvyšší hodnotou 

soudržnosti k podkladu bylo dosaženo u vzorku B uchovávaného v 1. prost�edí, kde byla malta 

nanášena na mokrý povrch. Tato hodnota dosáhla p�ídržnosti 1,9 MPa, kde místem porušení 

byla sana�ní malta. Výsledný aritmetický pr�m�r je vypo�ten pouze ze dvou nam��ených 

hodnot, z d�vodu vady ter�e. Pro rozdílnost nam��ených hodnot nelze objektivn� porovnat 

daný výsledek s normovým požadavkem.  
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Obdobných hodnot bylo dosaženo ve stejném expozi�ním prost�edí a se stejnou povrchovou 

úpravou i u vzorku A, kdy nam��ená hodnota byla vyšší než 1,8 MPa. U tohoto vzorku došlo 

k porušení v betonovém podkladu.  

Z výsledk� provedených m��ení, kdy došlo k porušení v podkladním betonu lze usuzovat, 

že použité dlaždice m�ly jiné pevnostní parametry. Tyto parametry byly odlišné od vzorku 

dlaždice, u kterého byla ov��ena pevnost v tahu p�ed zapo�etím m��ení. Faktor narušení 

povrchu tryskáním byl po d�kladné kontrole �ezu dlaždice vylou�en.  

Na základ� provedených zkoušek nelze zcela prokázat vliv p�ípravy povrchu na soudržnost 

malt k podkladové vrstv�. Z výsledk� vyplývá, že nejvyšších hodnot soudržnosti ve všech 

p�ípadech bylo dosáhnuto v expozici 1. prost�edí za mokré úpravy povrchu. Nejmenší pevnosti 

v tahu povrchových vrstev po dvaceti osmi dnech byly zaznamenány v referen�ních 

podmínkách 2. prost�edí s mokrou povrchovou úpravou. Vliv vn�jších expozi�ních podmínek 

na soudržnost zkoušených malt s podkladem, byl vyšší než vliv p�ípravy povrchu. Zvolený 

postup neumož�oval dostate�n� analyzovat dané vlivy zvláš�, ale provedené m��ení m�že 

sloužit jako podn�t k dalšímu zkoumání vliv� úpravy podkladu na soudržnosti povrchových 

vrstev.  

Stejn� jako p�i p�edchozích m��eních bylo prokázáno, že za nižší teploty dochází k zpomalení 

hydrata�ních proces�. Z uvád�ných výsledk� lze dále vy�íst, že vyšší hodnoty soudržnosti 

dosahovaly vzorky uchovávané v 1. prost�edí. To lze vysv�tlit vyšší vlhkostí v chladícím 

za�ízení 1. prost�edí, oproti vlhkostním podmínkám laborato�e v prost�edí �.2. Vyšší vlhkost 

mohla mít vliv hydrataci materiálu a snížení vzniku smrš�ovacích trhlin. P�sobení vlhkosti 

nebylo možné p�i zvolených zkušebních postupech regulovat, proto byl tento jev p�i m��ení 

zanedbán.  
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Vady a poruchy v pr�b�hu m��ení  

  

       Obrázek �. 13 – Ter� se shlukem vláken           Obrázek �. 14 – Ter� s trhlinami v povrchu 
                                                                                                            sana�ní malty 

B�hem m��ení bylo zjišt�no n�kolik vad a poruch na zkušebních výrobcích, p�edevším 

u vzorku B a v menší mí�e i u vzorku C. P�i zkoušení byly pozorovány na povrchu sana�ní 

malty smrš�ovací trhliny a shluky vláken.  V obou t�chto p�ípadech mohla hrát roli aplikace 

sana�ní malty. Vzhledem k malé ploše, na kterou byly vzorky aplikovány, a k dané tlouš�ce 

vrstvy, byla aplikovaná malta opakovan� hlazena. Mohlo tedy docházet k vytrhávání vláken   

ze struktury sana�ní malty, a tedy k porušení její povrchové oblasti. Smrš�ovací trhliny mohly 

být také zap�í�in�ny minimálním ošet�ováním povrchu. 
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6. Záv�r 

Tato diplomová práce popisuje požadavky na sana�ní materiály dle sou�asných standard�, 

uvádí chyby a jejich d�sledky p�i aplikaci sana�ních malt, které vznikají nedodržením 

technologických p�edpis�. Experimentální �ást se zabývá ov��ováním fyzikáln� mechanických 

vlastností sana�ních malt p�i nedodržení technologických postup�. 

V rámci �ešení experimentální �ásti byly vybrány t�i vzorky sana�ních malt stejné materiálové 

klasifikace, které byly ozna�eny A, B a C. Za r�zných expozi�ních podmínek byly ov��ovány 

jejich vybrané fyzikáln� mechanické vlastnosti v �ase. Mezi ov��ované vlastnosti pat�ily 

pevnost v tahu za ohybu, pevnost v tlaku a soudržnost daných materiálu s podkladem. 

Vytvo�ené podmínky byly dány zejména rozdíly teplot a byly nastaveny tak, aby modelovaly 

skute�né p�íklady v praxi. V rámci m��ení bylo nutné proto upravit n�které zkušební 

a technologické postupy, aby bylo možné dosáhnout tohoto zám�ru. Výsledné hodnoty byly 

zpracovány do graf� a porovnány mezi sebou a s údaji uvád�nými výrobci i normovými 

požadavky. 

Z vybraných malt m�ly nejlepší vlastnosti pevnosti v tahu za ohybu, pevnosti v tlaku 

i soudržnost s podkladem vzorky A a B. Vzorek C ve všech p�ípadech nespl�oval normové 

podmínky. U vzork�, které byly porušeny v betonovém podkladu nelze pevnost v tahu 

povrchových vrstev objektivn� hodnotit. Hodnoty soudržnosti s podkladem byly ovlivn�ny 

nízkou pevností v tahu referen�ních ploch. Vybraná plošná dlažba nedosahovala požadovaných 

pevnostních charakteristik, které byly nam��eny na vzorcích p�ed realizací experimentální 

práce.  

Na základ� m��ení bylo potvrzeno, že p�sobení nízkých teplot zpomaluje hydrataci sana�ních 

malt, zejména v prvních dnech po aplikaci. V následném období byl zaznamenán nár�st 

fyzikáln� mechanických vlastností u chlazených prvk�, a po dvaceti osmi dnech byly parametry 
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t�chto prvk� srovnatelné s prvky uchovávanými v laboratorním prost�edí. B�hem zkoušení 

nebylo možné regulovat vlhkostní podmínky, a proto bylo p�sobení vlhkosti zanedbáno. 

Dále m��ení prokázalo, že chování sana�ních materiálu v r�zných expozi�ních prost�edích 

je odlišné. Z nam��ených výsledk� jednozna�n� vyplývá, že v chladn�jším prost�edí je nutné 

prodloužit �asové etapy p�i provád�ní kontrolních zkoušek. V podobných prost�edích nejsou 

sana�ní malty schopny dosahovat hodnot, které jsou uvád�ny v technických listech. Ty jsou 

stanoveny v laboratorních podmínkách. Proto aplikaci sana�ních malt by m�la provád�t osoba 

znalá problematiky a se zkušenostmi s danými materiály. Výše uvedené záv�ry by m�ly sloužit 

jako podn�ty k dalšímu zkoumání sana�ních malt a vlivu vn�jšího prost�edí za podmínek, 

které lze nalézt v praxi.  
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