
Seznam použitého značení 
 

A plocha [mm2; m2] 

AAM alkalicky aktivované materiály 

C stupnice pro zkoušení skluznosti [ - ] 

D střední průměr plochy porušení zkušebního tělesa [ mm2; m2] 

Di výsledná hodnota rozlití [mm] 

d1;2 rozlití vzorku [mm] 

Fh síla při porušení [N] 

fh soudržnost (přídržnost) [Mpa] 

l délka [mm; m] 

m hmotnost [g; kg] 

pH kyselost [ - ] 

SD tloušťka ekvivalentní vrstvy vzduchu [m] 

s  tloušťka vrstvy nátěru [mm; µ m] 

bα   součinitel teplotní roztažnosti betonu [10-6/°C] 

l∆  délkové přetvoření [mm; m] 

t∆  rozdíl teplot [°C] 

µ  koeficient difuzního odporu [ - ] 

aρ  množství odpadu na jednotku plochy [g/m2] 

∅  průměr [mm] 
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1.  Úvod 

 

V posledních několika desetiletích v minulém století nastal významný rozvoj 

průmyslu a dopravy. V důsledku toho se postupně zhoršuje životní prostředí. Tento fakt má 

samozřejmě za následek negativní dopad na vše živé na Zemi, ale také značně negativně 

ovlivňuje veškeré produkty průmyslové a stavební výroby. Vzniká vnější agresivní prostředí, 

které má za následek poruchy stavebních konstrukcí. Snižuje se trvanlivost a tím i životnost 

stavebních děl. Zvyšují se  nároky na údržbu, popřípadě sanaci konstrukce a narůstají finanční 

výdaje během provozní fáze životního cyklu stavebního díla [19]. 

Existuje velké množství typů agresivních prostředí které mají vliv na trvanlivost 

stavebního díla. Na souběhu působení a intenzitě těchto prostředí má rozhodující podíl 

lokalita ve které se stavba nachází. Proto je třeba při volbě materiálů pro výstavbu vždy tyto 

možné vlivy zohlednit. Správná volba materiálu může značně prodloužit životnost stavby a 

snížit finanční náročnost na provoz a údržbu.  Je třeba dodat, že vnější činitelé působí nejen 

na vzniklé stavební dílo, ale také na jednotlivé konstrukční prvky a na suroviny pro výrobu 

jednotlivých druhů materiálů. 

Vedle vnějších činitelů je trvanlivost konstrukce ovlivněna také kvalitou jednotlivých 

konstrukčních prvků. Je tedy nutné vyrábět jednotlivé prvky jen z kvalitních a předem 

schválených surovin, dodržet veškeré postupy a technologie výroby a dbát na dodržení 

správného skladování výrobků i materiálů.  

Další, kdo se na kvalitě provedení díla podílí, je lidský faktor. Celý cyklus výroby od těžby 

surovin a jejich zpracování, výroby jednotlivých stavebních výrobků a jejich dopravy až po 

výstavbu finálního stavebního díla značně ovlivní lidská činnost. Je proto nutné, aby při všech 

těchto etapách výroby a výstavby prováděli veškeré práce pouze pracovníci patřičného 

vzdělání a v požadované kvalitě. 

Doposud nevysloveným pojmem, který však má hlavní podíl jak na celkové 

trvanlivosti a životnosti tak i na konečném vzhledu stavebního díla, je povrch konstrukce. 

Druh, tloušťka a kvalita provedení povrchové vrstvy má rozhodující vliv na postupnou erozi 

materiálu zapříčiněnou vnějšími činiteli působícími na konstrukci. Již dnes existuje nemalé 

množství stavebních materiálů s různými charakteristickými vlastnostmi povrchu, avšak 

životnost staveb je v dnešní společnosti velmi často kladenou otázkou, a proto je na místě 

věnovat se dalšímu zkvalitňování povrchových vrstev konstrukcí za účelem lepší trvanlivosti. 

Právě možnostmi zvýšení kvality povrchové vrstvy betonu se zabývá tato práce. 
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2. Požadavky na povrchové vrstvy konstrukčních 

materiálů 

 

V současnosti činí povrchové úpravy konstrukčních materiálů závěrečnou etapu 

v celém procesu technologie výroby. Řešení zpravidla složitých vztahů mezi materiálem 

s případnou povrchovou úpravou  a vnějším znehodnocujícím prostředím je především 

snahou o dosažení požadované jakosti výrobku, kterou je třeba uvažovat nejen ze strany 

spolehlivosti, ale také trvanlivosti a estetické úrovně. Tento požadavek je ovlivněn druhem 

materiálu a jeho zpracováním, vlivy vnějšího prostředí v závislosti na časovém intervalu 

znehodnocování. [21] 

U konstrukčních materiálů lze povrch a jeho vlastnosti považovat za jeden z hlavních 

aspektů hodnocení trvanlivosti a odolnosti proti vnějším vlivům působícím na konstrukce. 

Kvalitní povrch můžeme považovat za aktivní ochranu stavebních materiálů proti pronikání 

nepříznivých agresivních látek do jejich struktury. Povrch konstrukcí může být zkvalitněn 

nanášením ochranných materiálů různého chemizmu. Tyto ochranné materiály jsou 

s konstrukčním dílcem spjaty mechanickou nebo chemickou vazbou. Chemická vazba vzniká 

nanášením ochranné vrstvy při výrobě konstrukčních dílců. Mechanická vazba vzniká 

použitím ochranného materiálu u vyhotovených stavebních dílců, nebo jeho aplikací na 

zhotovené konstrukce staveb [21]. 

 

 

2.1. Požadavky na betonové konstrukční materiály 

 

Samotný betonový povrch v mnoha úpravách který je použitý jak v exteriérech tak i 

interiérech je stále populárnější u architektů či investorů nejen v zahraničí ale i u nás. 

Betonový povrch má velké množství a variabilitu úpravy povrchu. Základní členění povrchů 

betonových konstrukcí je [14]: 

 

� povrchy vytvořené otiskem formy (bednění) 

� povrchy opracované v měkkém stavu 

� povrchy opracované v tvrdém stavu 
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� betonové povrchy které budou opatřeny krycí vrstvou 

� povrchy z obkladaček 

� povrchy z barevného betonu 

� ostatní betonové povrchy  

 

Pro dosažení lepších estetických vlastností je při samotné realizaci vhodné rozdělit 

povrch na části tak, aby každá část odpovídala povrchu betonovaného z jedné dodávky 

namíchané směsi. Každá dávka směsi totiž může mít jinou barvu, především pokud jsou 

v betonárně připravovány mezi jednotlivými dávkami i jiné betony [14]. 

Na odstín povrchu mají vliv různí činitelé, jako je kvalita a čistota povrchu formy, typ 

pojiva, barva jemných složek kameniva a poměr vody a pojiva v betonu. Povrch vysoce 

odolného betonu je tmavý, protože má nízký poměr vody k pojivu, zatímco povrch méně 

odolného betonu je světlejší s vyšším poměrem vody k pojivu. Pokud je na povrchu betonu 

hodně vody, mohou při jejím odpařování vznikat usazeniny sublimátu a výsledný povrch 

bude rozdílně zabarven [14].  

 

 

2.1.1.  Povrchy betonových konstrukcí 
 

Povrchy opracované v měkkém stavu 

  

Tato skupina zahrnuje povrchy upravené hlazením, válečkováním a poťukáváním. 

Povrchy průčelí betonových konstrukcí, od kterých je vyžadován jakoby omítnutý hladký 

vzhled, se upravují houbovým hladítkem. Povrchy, které mají vypadat jako lité do formy, a 

dále budou buďto natřeny nebo nebudou opracovány vůbec jsou upravovány ocelovým 

hladítkem. Plochy, kterým je třeba dát hrubý vzhled, se upravují dřevěným hladítkem [14]. 

Další typy povrchů opracovaných v měkkém stavu jsou vymývané povrchy, 

kartáčované nebo škrábané povrchy nebo vtlačováním požadovaného vzoru do čerstvého 

povrchu [14]. 
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Požadavky na kvalitu: 

 

U hlazených povrchů je kvalita ovlivněna pahrbky, důlky, póry po lití, stopami po 

pracovních nástrojích a kolísáním barvy (viz. Obr. 2). Cílem je pomocí nástroje dosáhnout 

stejnoměrného výsledku. Požadavky na kvalitu u různých tříd staveb jsou uvedeny v         

Tab. 1 [14]. 

 

 

Tab. 1: Požadavky na kvalitu povrchů opracovávaných v měkkém stavu [14] 

Požadavky 

Hlazení 
houbovým 
hladítkem, 

válečkování nebo 
poťukání 

Hlazení ocelovým 
hladítkem 

Hlazení dřevěným 
hladítkem 

Činitelé ovlivňující kvalitu  
(povolené tolerance) 

Tř. AA Tř. A Tř. AA Tř. A Tř. AA Tř. A 
Pahrbek [mm]       
 - největší výška 2 3 4 
 - největší šířka 4 4 8 
Důlek [mm]    
 - největší hloubka 2 3 4 
 - největší šířka 4 4 8 
Stopy po pracovním nástroji [mm]    
 - zoubkování 1 2 2 
Póry [mm] 2 až 3 3 až 4 3 až 5 
 - největší průměr 3 4 5 
 - největší celkové množství ks/m2 10 25 50 
Křivost a vlnitost povrchu [mm/1,5 m]       
 - největší naměřená odchylka 3 5 4 6 4 7 

 

 

Povrchy opracované v tvrdém stavu 

 

Pískování se provádí jak na vnějších, tak i na vnitřních viditelných plochách  povrchu 

betonu. Užívá se na površích betonů litých do bednění. Vedle suchého pískování se k úpravě 

povrchu betonu používají i jiné metody jako např. vodní pískování či tryskání broků. Při 

pískování se z povrchu odstraňuje především cementový kámen, tím se odkrývá pórovitá 

struktura povrchu. Dle konečného vzhledu lze pískování rozdělit na mělké, středně hluboké a 

hluboké (viz. Obr. 1) [14]. 



 8 

 

Obr. 1. Povrchy vymývané do různé hloubky [14] 

 

 

U mělkého pískování se odstraňuje pouze tenká prachová vrstva cementového 

kamene. Nedochází k odhalení kamenných zrn ale pouze pórů po lití. Pokud je pískování 

středně hluboké, jsou viditelná velká kamenná zrna a části kamenné složky do velikosti asi 2 

mm. Menší póry splynou s viditelnou kamennou složkou a tvoří tak konečný vzhled. Hluboké 

pískování odhaluje kamenná zrna na celém povrchu. Dochází k silnému opotřebení míst, kde 

byl poměr vody v cementu vyšší než průměrný. Hloubku pískování určujeme podle velikosti 

zrn a tvrdosti složek kameniva. Vzhled povrchu ovlivňuje především barva kameniva, póry po 

lití nejsou viditelné ve velké míře [14]. 

 

 

Požadavky na kvalitu: 

 

Každá z výše uváděných skupin pískovaných povrchů je dále dělena na dvě třídy dle 

závažnosti stavby. Požadavky se vztahují na zkoumaný povrch (viz. Obr. 2), který je obvykle 

litý najednou, např. jeden panel. Tyto požadavky jsou uvedeny v Tab. 2 [14]. 
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Tab. 2: Požadavky na kvalitu pískovaných povrchů [14] 

Požadavky 

Mělké pískování 
Středně hluboké 

pískování 
Hluboké 
pískování 

Činitelé ovlivňující kvalitu  
(povolené limity) 

Tř. AA Tř. A Tř. AA Tř. A Tř. AA Tř. A 
Pahrbek [mm]       
 - největší výška 1 3 2 5 3 5 
 - největší šířka 3 10 5 15 6 15 
Důlek [mm]       
 - největší hloubka 2 6 4 10 6 10 
 - největší šířka 5 10 10 20 12 20 
Stopy po pracovním nástroji [mm]       
 - zoubkování 1 3 2 3 3 4 
Póry,Ø ≥ 3 mm       
 - největší průměr [mm] 5 8 5 8 - - 
 - největší celkové množství [ks/m2] 80 100 80 100 - - 
Křivost a vlnitost povrchu [mm/1,5 m]       
 - největší naměřená odchylka 3 5 4 6 5 7 

 

 

 

Obr. 2a. Činitelé ovlivňující kvalitu povrchů – pahrbek a důlek, póry [14] 

 

 

Obr. 2b. Činitelé ovlivňující kvalitu povrchů – stopy po pracovním nástroji [14] 
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Obr. 2c. Činitelé ovlivňující kvalitu povrchů – křivost a vlnitost povrchu [14] 

 

 

Ostatní betonové povrchy 

 

A, Povrchy z barevného betonu 

Barevný beton je v současnosti častým prvkem s oblibou používaným jak projektanty, 

tak architekty. Je používán nejen na vnější a vnitřní stěny, ale také na pilíře, podlahy a jiné 

betonové výrobky. Lze ho použít jak na výrobu panelů, tak i u monolitických technologií. 

Jednotlivé barvy a jejich odstíny vznikají mícháním barevných pigmentů. Pigmenty dělíme na 

syntetické, přírodní minerální a přírodní barviva. Povrch barevného betonu ošetřujeme tak, že 

jemným omýváním odstraníme cementový kámen, poté povrch impregnujeme, abychom 

zamezili vyblednutí barvy. Použití pigmentů nemusí vždy znamenat změnu barvy betonu, ale 

můžeme s jejich pomocí dosáhnout jasnějších odstínů než použitím samotných barevných 

složek kameniva. Pokud používáme reaktivní pigmenty, musíme vyzkoušet jejich vliv na 

vlastnosti betonu ještě před zahájením výstavby. Pro dosažení velmi jasných a čistých barev 

přidáváme pigmenty do bílého cementu [14]. 

 

B, Povrchy upravené kyselinou 

Povrchy upravené kyselinou neboli patinované lze uplatnit pouze u prefabrikovaných 

betonových prvků. Při úpravě je vyžadováno ponoření tvrdého a vodou nasyceného povrchu 

betonového prvku do nádrže s kyselinou. Po vyjmutí se prvek oplachuje velkým množstvím 

vody. Kyselinou a následným oplachem je z povrchu odstraněn cementový kámen a jsou 

odhaleny složky kameniva do požadované hloubky. Hloubka je ovlivněna kvalitou složek 
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směsi, koncentrací kyseliny a dobou jejího působení. Pokud je povrchová úprava kyselinou 

požadována, je při návrhu betonové směsi nutné uvažovat mineralogické složení jednotlivých 

frakcí kameniva, protože vápenec reaguje na kyselinu rychleji než jiné druhy kameniva [14]. 

 

C, Beton se skleněnou/cihlovou drtí 

U těchto betonů je složka kameniva nahrazována jinou složkou. Betony se skleněnou 

drtí jsou na povrchu upravovány broušením nebo vymýváním. Jsou vhodné do interiéru. Při 

použití v exteriéru je třeba upřesnit stálost chování skla v betonu. Betony s cihlovou drtí lze 

pískovat, vymývat a brousit [14].   

 

D, Okartáčovaný povrch, který je podobný pískovanému povrchu a platí pro něj i stejné 

požadavky [14].  

 

E, Posypaný povrch, který je vyráběn vhazováním sypkého materiálu na čerstvý povrch 

betonu [14]. 

 

F, Povrch po diamantovém řezání, který se podobá broušenému povrchu, má však hrubší 

strukturu [14]. 

 

G, Povrch „Tadao Ando“ pojmenovaný podle jeho tvůrce japonského architekta Tadaa 

Anda. Tato metoda využívá ruční práce specializovaných odborníků. Jedná se o vytváření 

velké „sametové“ plochy stejnorodé kvality [14].  

 

 

2.1.2  Vliv bednění na povrchovou strukturu betonu 
 

Konečný vzhled povrchu betonu je přímo ovlivňován bedněním. Pomocí bednění 

vytváříme tvar a povrchovou strukturu prefabrikovaných dílců a monolitických betonových 

konstrukcí. U pohledového betonu je kvalita povrchu a celkový estetický vjem stejně důležitá 

vlastnost jako například pevnost, trvanlivost a další specifické vlastnosti, proto je správnost 

výběru a kvalita bednění pro pohledový beton důležitá. Volbu bednění je třeba volit tak, aby 

požadavky daného projektu na vzhled a vlastnosti povrchových vrstev byly dodrženy. Při 

volbě bednění je dále také třeba brát ohled na technickou a ekonomickou stránku věci. Při 
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projektování a předvýrobní přípravě pohledového betonu se vybírá zda je možné použít 

bednění systémové nebo je nutné použít individuální bednění [10]. 

  Plášť bednění má na celkový vzhled a kvalitu povrchové vrstvy betonové konstrukce 

největší vliv, protože je v jeho přímém kontaktu. Pláště kromě druhu materiálu rozdělujeme 

také podle savosti na savé a nesavé. Savý povrch lépe odvádí vzduch a vodu při odpařování 

z betonu. To snižuje tvorbu pórů, ale při větší ztrátě vody odsátím může nastat snížení kvality 

a tvrdosti povrchu betonu. Při použití nesavého povrchu bednění získáváme hladký povrch 

betonu. Je však nutné vyvarovat se nesprávnému použití odbedňovacího prostředku, které 

může vést k vytváření map, mramorování a zvýšení pórovitosti [10].  

Nevhodná volba bednění či jeho nedokonalé sestavení mohou vést k řadě povrchových 

vad betonové konstrukce. Hlavním cílem bednění je vytvoření uzavřeného povrchu pro beton, 

tak aby odpovídal patřičným požadavkům. Hlavními požadavky jsou odolnost vůči 

chemickým a fyzikálním vlivům, ochrana výztuže před korozí, splnění požadovaných 

architektonických požadavků [10].   

 

 

2.1.3  Vnější vlivy trvanlivosti betonu 
 

Eroze 

 

Eroze neboli opotřebovávání je pojem, pod kterým rozumíme poškození povrchu 

konstrukce. Účinky, způsobující erozi jako je obraze, atmosférické namáhání nebo chemické 

účinky jsou znázorněny na Obr. 3 [2]. 

Rychlost obraze je závislá na velikosti, tvaru, množství a tvrdosti tuhých částic, které 

jsou přenášeny vodou nebo vzduchem, dále na rychlosti proudění a v neposlední řadě na 

pevnosti a kvalitě betonu. Atmosférické namáhání lze chápat jako účinky slunečního záření a 

změny teplot a vlhkostí, kterým je povrch betonové konstrukce vystaven. Některými 

podstatnými vlivy vzniku eroze se v této podkapitole budeme věnovat podrobněji [2]. 
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Obr. 3. Schématické znázornění účinků vyvolávajících erozi betonu [2] 

 

 

Teplotní a vlhkostní změny 

 

Povrch betonových staveb je po celou dobu svojí životnosti vystaven proměnlivé 

povětrnosti a s ní spjatými výkyvy teplot a vlhkosti. Tyto výkyvy ovlivňují trvanlivost 

pomalým rozrušováním povrchové vrstvy, což může mít za následek podstatné snížení 

životnosti konstrukce. Teplota a vlhkost ovlivňují vývoj fyzikálně mechanických vlastností 

tvrdnoucího betonu a jejich změny u betonů s prakticky ukončeným hydratačním procesem. 

Vlivy teploty a vlhkosti mají za důsledek objemové a pevnostní změny betonu. Jejich účinky 

však zpravidla působí protichůdně, takže se sčítají a výsledné hodnoty těchto změn se snižují. 

Nedůležitějšími tepelnými vlastnostmi jsou bez pochyby měrné teplo, tepelná vodivost, 

teplotní vodivost a teplotní roztažnost. Tyto vlastnosti jsou závislé např. na vlastnostech 

složek betonu, hutnosti, vlhkosti a měrné hmotnosti betonu. Vlhkostní vlastnosti 

charakterizuje hlavně nasákavost. Její velikost je závislá na pórovitosti betonu [15].  

Vystavení konstrukce slunečnímu záření vede vlivem malé tepelné vodivosti 

k velkému vzrůstu teploty u povrchu, zatímco u jádra konstrukce je teplota prakticky beze 

změny. Tento fakt má za následek vznik napětí. U teplejší povrchové vrstvy vzniká napětí 

v tlaku a u jádra naopak napětí v tahu. Sluneční záření má také za následek prudkou změnu 

vlhkosti rychlým vysoušením povrchu, což vede ke vzniku trhlinek. Největší teplotní spád je 

vyvolán přímým slunečním zářením. Mírnější spád je vyvolán, když konstrukce není 

vystavena přímému slunečnímu záření. V noci a při náhlých klimatických ochlazeních je 

teplota u povrchu nižší než teplota jádra [15].  

U vlhkosti stejně jako u teploty jsou rozdíly mezi povrchovou vrstvou a jádrem 

definovány vlhkostním spád. V sušších oblastech dochází k tahovému namáhání. Protichůdně 

tomuto tahovému namáhání působí teplotní roztažnost a jeho účinky tak snižuje [15]. 

Opotřebování 
(eroze) 

abraze kavitace atmosférické 
namáhání 

broušení valení 
a nárazy 

proudění vody a 
vzduchu 

chemické a 
biologické 

koroze betonu 
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Důsledkem teplotních a vlhkostních vlivů jsou objemové změny, které mají za následek vznik 

vnitřního a strukturního napětí. Vnitřní napětí vzniká v důsledku nestejnoměrných 

objemových změn povrchu a jádra. Strukturní napětí vzniká mezi zrnem kameniva a 

cementovým kamenem z důvodu jiných teplotních roztažností a rozdílných nasákavostí [15]. 

Součinitel teplotní roztažnosti (viz. Tab. 3) ovlivňuje teplotní pohyby (expanze a 

kontrakce) v konstrukci, které mohou v některých případech mít rozhodující vliv na 

přetvoření betonu. Délkové přetvoření se vypočte ze vztahu: 

 

ltl b ..∆=∆ α       (1) 

 

kde l∆  je délkové přetvoření [mm; m], α  součinitel teplotní roztažnosti betonu [10-6/°C], 

t∆ změna teploty [°C] a l délka vyšetřované konstrukce [mm;m].Pokud by pohyby od změn 

teplot byly znemožněny, docházelo by vlivem napětí k tvorbě trhlin v konstrukci. Proto 

zavádíme u konstrukcí systém spár vhodně vzdálených a v dostatečné šířce, aby vypočtené 

délkové přetvoření nezpůsobovalo nechtěné napětí a nedocházelo tak ke vzniku na povrchu 

viditelných nepřípustných trhlin [15]. 

 

 

Tab. 3: Součinitel teplotní délkové roztažnosti [13] 

Materiál C°− /10. 6α  

hliník, slitina hliníku 24 
korozivzdorná ocel 16 
stavební ocel, kované nebo lité železo 12 
beton kromě následujícího druhu 10 
beton s lehkým kamenivem 7 
zdivo 6 až 10 
dřevo ve směru vláken 5 
dřevo kolmo na vlákna 30 až 70 

 

 

Objemové změny betonu způsobují nabývání nebo naopak smršťování betonu při jeho 

vysychání nebo vlhnutí. Z tohoto důvodu je opět vhodné vytvořit systém spár betonové 

konstrukce. Betony s vodním součinitelem v/c nad 0,6 mají větší objem vzdušných i 

kapilárních pórů, což vede k rychlejšímu vysychání a výraznějšímu smršťování. Dochází ke 

změně mechanických vlastností betonu, zejména ke snížení pevnosti v tahu [15].  
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Vliv působení mrazu 

 

Voda při poklesu teploty pod 0°C zamrzá a její objem vzrůstá o 9 %. V pórovité 

struktuře betonu vznikají tlaky, a důsledkem toho je vznik napětí v okolní pevné fázi. Jestliže 

jsou vzniklá napětí větší než pevnost cementového kamene, dochází k trvalým změnám ve 

struktuře a vzniku trhlin [15]. 

 

A, Hydraulický tlak 

Pokud nasycenou cementovou kaši vystavíme nízkým teplotám, led se začne tvořit 

v kapilárních pórech v blízkosti povrchu. Hloubka prochladlé cementové kaše narůstá 

v závislosti na čase. Led se postupně tvoří v pórech více vzdálených od povrchu a tímto 

směrem se posouvá i hranice zmrzlé a nezmrzlé části. Nezmrzlá voda je tedy postupně 

vytlačována a vzniká hydraulický tlak, což způsobuje dilataci cementové kaše. Velikost 

hydraulického tlaku je závislá na propustnosti a pružnosti cementové kaše, rychlosti 

zmrazování a na vzdálenosti do které musí být voda přemístěna, aby se tlak vyrovnal. 

Hydraulický tlak je snižován vzduchovými dutinami v cementové kaši [15]. 

 

B, Kapilární r ůst ledu    

Růst krystalů ledu v kapilárách je vysvětlován difuzí gelové vody do kapilár. Na 

začátku tohoto jevu je led v kapilárách obklopen vodou v gelových pórech. Když klesne 

teplota, poklesne volná energie ledu rychleji než volná energie gelové vody. Vzniká rozdíl 

volných energií, který je silou pro pohyb vody z gelu do kapilár, kde zamrzá a dochází tak 

k nárůstu ledových krystalů. Rostoucí led zvyšuje svůj objem, tím vyvíjí stále větší tlak na 

okolí a vzroste tak i celkový objem. Difuze v podstatě vysouší cementovou kaši a tím může 

docházet k jejímu smršťování. Toto smrštění je více zřetelné u provzdušněných kaší  a je větší 

než teplotní kontrakce [15].  

 

C, Osmotický tlak  

Je třeba brát v úvahu, že voda v kapilárách betonu není dokonale čistá. Ve skutečnosti 

obsahuje alkálie a jiné rozpustné složky. Roztok alkálií na rozdíl od čisté vody zmrzne za 

stejných podmínek pouze částečně. V kapilárních pórech se důsledkem krystalizace 

koncentruje, zatímco koncentrace rozpuštěných složek v gelových pórech se nemění. Vzniká 

koncentrační rozdíl, který má za následek difuzní tlak. Na vyrovnání difuzního tlaku vzniká 

tzv. osmotický tlak, který způsobuje dilataci kaše. Tato teorie se však uplatňuje pouze 
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v případě, je li povrchová vrstva obohacena alkáliemi. V tom případě může nastat odlupování 

povrchu betonu [15].  

 

 

Vliv koroze betonu 

 

Hloubka koroze betonu závisí na mnoha faktorech. Za nejdůležitější považujeme 

jakost betonu, okolní prostředí, stáří betonu, ošetřování betonu, vodní součinitel a tvar 

konstrukce [12]. 

 

A, Karbonatace betonu 

Množství CO2 v atmosféře činí přibližně 0,03 % což je asi 60 mg.m-3. Korozi betonu 

nazýváme karbonatací, protože výsledným produktem rozkladu cementového tmele je 

uhličitan vápenatý, neboli karbonát [12].  

Velmi sledovanou vlastností je u této problematiky permeabilita, neboli propustnost 

betonu pro plyny a páry. Permeabilita je závislá na počtu, velikosti, tvaru a uspořádání pórů 

betonu, tudíž na složení zpracování a ošetřování čerstvé směsi. Celkové množství pórů 

v betonu je složeno z pórů cementového tmele, kameniva a dutinkami, které jsou většinou 

způsobeny špatným zpracováním směsi nebo mezerovitostí kameniva. Právě tyto póry a 

kapiláry jsou pro plyny a páry propustné, což je hlavní příčinou korozního napadení betonu. 

Plyny z atmosféry se v betonech šíří difuzí. Rychlost difuze je tedy určující faktor pro 

stanovení hloubky karbonatace v určitém časovém intervalu. Podle podrobných průzkumů je 

možné průběh procesu karbonatace rozdělit na čtyři etapy [12]: 

 

1. Roztok hydroxidu vápenatého se v pórech přeměňuje na uhličitan vápenatý. Vlastnosti 

betonu se dočasně zlepší [12]. 

2. Vznikají modifikace CaCO3 a amorfní gel kyseliny křemičité. Vlastnosti betonu se 

v této fázi příliš nemění [12].  

3.  Dochází k překrystalování CaCO3 z mezizrnečného roztoku. Vznikají početné a 

objemné krystaly kalcitu a aragonitu. Současně vlivem vlhkosti a probíhající 

karbonatace přecházejí méně stálé modifikace CaCO3 na modifikaci stálejší [12].  

4. Vzniklé hrubé krystaly kalcitu a aragonitu prostupují strukturou cementového tmele. 

Nastává deformace cementového kamene, snižuje se pevnost a soudržnost      

materiálu [12]. 
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B, Sulfatace betonu 

Množství SO2 je v atmosféře nižší než CO2, ale je podstatně agresivnější vůči 

stavebním materiálům. Výsledným produktem sulfatace je síran vápenatý neboli sulfát. Na 

rychlost a průběh sulfatace má vliv míra vlhkosti či koncentrace a doba působení SO2. 

Množství produktů sulfatace dosahuje maxima mezi 5 a 10% vlhkosti. Při vyšších vlhkostech 

se podobně jako u karbonatace vytvářejí krystalické novotvary větších objemů než u jejich 

výchozích složek. Dochází k rozrušování celistvosti cementového kamene [12]. 

Kalcit vzniklý karbonatací reaguje s oxidem siřičitým již při 2,5 % vlhkosti. Vznikají 

nové reakční produkty. Při překročení jejich maximálního možného množství dochází k 

destruktivnímu procesu mikrostruktury a snižuje se pevnost betonu [12].  

Při chemickém procesu sulfatace vzniká z původních kalcium-hydrosilikátů a kalcitu 

několik meziproduktů, jako je např. hemihydrát siřičitanu vápenatého CaSO3.1/2H2O 

následovaný hemihydrátem síranu vápenatého CaSO4.1/2H2O, až dojde ke vzniku dihydrátu 

síranu vápenatého CaSO4.2H2O neboli sádrovce. Podstatným faktorem průběhu je již 

zmiňovaná vlhkost [12]. 

 

C, Výkvěty na betonu 

Chemickou reakcí cementu vzniká volný hydroxid vápenatý, který je v malé míře 

rozpustný ve vodě. V rozpuštěné formě se může dostat na povrch konstrukce se záměsovou 

vodou čerstvého betonu a u ztvrdlého betonu díky účinkům vody nebo rosy. Na povrchu 

hydroxid vápníku reaguje s volným oxidem uhličitým obsaženým v ovzduší. Vzniká ve vodě 

nerozpustný uhličitan vápenatý a odpařuje se voda [12, 17]. 

 

Ca(OH)2+CO2 →CaCO3+H2O    (2) 

 

Na povrchu vznikající uhličitan vápenatý snižuje koncentraci hydroxidu vápníku. 

Vznikne rozdíl koncentrací hydroxidu vápníku na povrchu a uvnitř kapilár betonu, na povrch 

pak proniká nový hydroxid vápenatý. Výkvěty rozdělujeme na primární a sekundární [12, 17].  

Primární výkvěty vznikají při tuhnutí betonu a mohou vzniknout pouze tehdy, jestliže 

kapiláry v betonu jsou zcela zaplněny vodou během tuhnutí. Rozhodující pro jejich vznik je 

vlhkost vzduchu, rychlost pohybu vzduchu a teplota. V průběhu prvního roku od výroby 

konstrukce dosahují primární výkvěty maxima. Přirozeným zvětráváním pak postupně     

zmizí [12, 17]. 
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Sekundární výkvěty vznikají při skrápění již ztuhlého betonu. Příčinou jejich vzniku 

může být vyschnutí betonu na povrchu nebo špatně zhutněný beton. Do nesprávně 

zhutněného betonu proniká povrchová voda, která rozpouští hydroxid vápenatý a vytváří 

výkvěty. Proces vyvolání sekundárních výkvětů odstartuje zvlhčování cementu, ale může 

stačit i orosení konstrukce pokud není dostatečně větráno. Tento proces může trvat i několik 

měsíců a velmi těžko se mu lze bránit [12].  

 

 

2.1.4.  Vliv složek betonu na trvanlivost 
 

Vedle vnějších činitelů má na trvanlivost betonu vliv jeho technologie výroby a 

chemizmus. Základními složkami betonu jsou cement, voda a kamenivo. Jejich chemické 

složení a fyzikální vlastnosti jsou jedny z hlavních aspektů konečných vlastností betonu [15]. 

Cement má svým složením vliv na trvanlivost např. při účinku střídavých teplot nebo 

působení chemických činitelů. Mrazuvzdornost ovlivňuje změnou relativního objemu 

slinkového podílu a rychlostí tvrdnutí. Dále se dá říci, že portlandský cement má obvykle 

vyšší mrazuvzdornost než cementy směsné. Při působení chemických činitelů má na rychlost 

narušování hydratovaného cementu vliv množství CaO v cementovém kameni, mineralogické 

složení cementového slinku a struktura cementového slinku ovlivněná podmínkami výroby. 

Z fyzikálních vlastností cementu má na trvanlivost vliv především jemnost mletí a        

zrnitost [15]. 

Záměsová voda, jak je obecně známo může být čerpána pouze z pitných zdrojů. Tedy 

nesmí obsahovat látky, které by nepříznivým způsobem ovlivňovaly mechanické, fyzikální a 

chemické vlastnosti ztvrdlého betonu. Při znečištění vody organickými látkami se její 

vhodnost určuje podle začátku a konce tuhnutí. Pokud se doba začátku a konce tuhnutí 

nezpozdí o více jak jednu hodinu, považuje se voda za neškodnou [15]. 

Kamenivo má na trvanlivost vliv z hlediska petrografického a mineralogického, 

původu (horniny, průmyslový odpad) a způsobu získávání. Podstatným procesem, který má 

vliv na vlastnosti kameniva je zvětrávání. Tento proces probíhající na povrchu vede vždy ke 

zhoršení technických vlastností hornin. Jedná se především o chemickou odolnost a 

trvanlivost. Důležitým činitelem zvětrávání je voda, která může pronikat do již částečně 

narušené struktury povrchu. Působením vody v horninách dojde k degradaci jejich fyzikálních 

chemických a mechanických vlastností. Další vlastnosti, které úzce souvisí s působením vody, 
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jsou  pórovitost a nasákavost. Objem, vzdálenost, rozměry a tvar pórů mají význam pro 

nepříznivé působení nasáklé vody na kamenné součásti. Konečná trvanlivost betonu závisí na 

mnoha dalších vlastnostech kameniva. Můžeme uvést např. tepelné a objemové změny, tvar 

zrn a zrnitost, chemické vlastnosti mineralogických složek a další [15].  

 

 

2.2  Požadavky na dřevěné konstrukční materiály 

 

V současné době zaznamenává dřevo jakožto stavební materiál velký rozvoj na celém 

světě. Má schopnost se přirozeně obnovovat a jeho výhody jsou lehkost, snadná 

opracovatelnost a dobré izolační vlastnosti. Dřevo je anizotropní materiál a je definováno jako 

substance mezi dření a kůrou stromu nebo keře, obsahující lignin a celulózu. Struktura dřeva 

je od povrchu kůra, lýko, kambium, běl a jádro [18]. 

Při makroskopickém prozkoumání pozorujeme hned několik vlastností dřeva. Jedná se 

zejména o barvu povrchu, zakřivení dřeva, množství a velikost suků, povrchové trhliny a 

biologické napadení. Mezi dalšími vlastnostmi pozorujeme např. upravenost povrchu a 

vlhkost [11, 18]. 

U barvy dřeva platí, že čím je dřevo tmavší, tím je v něm větší množství pryskyřic a 

tříslovin. Díky tomu je dřevo odolnější proti hnilobě. V podstatě platí, že tmavší dřevo je 

trvanlivější [18]. 

Suky jsou definovány jako části větví, které jsou zarostlé ve kmeni. Rozdělujeme je na 

dva hlavní typy. První typ vzniká tak, že s postupem let roste objem kmene a mladé letokruhy 

obalují kmen i větve. Vzniká kuželovitá oblast dřeva větve, kterou nazýváme zarostlý suk. 

Takovéto suky jsou pevně srostlé s okolním dřevem. Druhý typ suků vzniká u odumřelých 

nebo odlomených větví. Mladé letokruhy v tomto případě obklopují pouze odumřelý pahýl 

větve. Vzniká nesrostlý suk, který není pevně zarostlý a označuje se jako vypadavý. Tento typ 

suků často obsahuje i kůru. S ohledem na mechanické vlastnosti jsou suky velmi významnou 

vadou dřeva [11]. 

Trhliny rozdělujeme podle způsobu vzniku na trhliny mrazové, trhliny vzniklé 

působením větru a vzniklé při schnutí dřeva. Vznikají násilným oddělením buněk. Hloubka 

trhlin je kritériem třídění. Stanovuje se hloubka promítnutá do stran průřezu, kde se trhlina po 

své délce rozdělí na čtvrtiny a ve třech bodech (tj. ve čtvrtině, polovině a třech čtvrtinách 



 20 

trhliny) se změří. Následně se stanoví průměr naměřených hodnot a vyhodnotí se dle ČSN 73 

2824-1 [6]. 

Biologičtí škůdci se dělí na dřevokazné houby, dřevo zabarvující houby, a dřevokazný 

hmyz. Do biologických škůdců patří i plísně, které napadají povrch dřeva a vytváří tak 

vstupní bránu pro další dřevokazné houby. Tito škůdci rozkládají buďto celulózu nebo lignin. 

Nejobávanější dřevokaznou houbou je dřevomorka domácí. Působením těchto škůdců dřevo 

ztrácí pevnost a postupně se rozpadá [18]. 

V podstatě se dá shrnout, že požadavky na povrchové vrstvy jsou takové, aby na nich 

nedocházelo ke vzniku nežádoucích plísní a následných dřevokazných hub, aby obsahovaly 

co nejmenší počet suků a trhlin, aby byly co nejvíce odolné proti UV záření a ohni a aby měly 

požadovaný estetický vjem. K tomuto účelu je dřevo chráněno různými nástřiky, nátěry, 

impregnacemi či ochrannými obklady. 

 

 

2.3  Požadavky na ocelové konstrukční materiály 

 

Ocel vzniká tavením surového železa v kyslíkových konventorech nebo v elektrických 

pecích. Při tomto procesu se snižuje obsah uhlíku ze cca 4 % obsažených v železe, na méně 

než 1 %. Tímto přechází železo v ocel. Ocel užívaná ve stavebnictví se dá podle chemického 

složení rozdělit na nelegovanou (kromě uhlíku obsahuje případně velmi malé množství Mn, 

Si, Ni, Cr, W, Mg, Al aj.) a legovanou (obsahuje záměrně přidané prvky Mo, Ni, Cr, W, Ti aj. 

v množství větším než nelegovaná ocel). Dle použití ve stavebnictví se ocel rozděluje na 

konstrukční, pro výztuž do betonu, pro přepínací výztuž do betonu, pro kolejnice, pro 

štětovnice a důlní výztuž, pro klempířské a pokrývačské práce a na plechy. K vyztužování 

železobetonových konstrukcí se používají dráty a tyče z ocelí třídy 10 a 11. Vyrábí se 

válcováním za tepla nebo za studena [18]. 

Povrch drátů a tyčí pro železobeton může být hladký (10 216 aj.), nebo upravený 

vtisky a žebírky (10 338, 10 425, 10 505 aj.) pro zlepšení soudržnosti s betonem. Všechny 

běžně používané oceli se při styku s kyslíkem v ovzduší pokrývají tenkou vrstvičkou oxidu. 

Tato povrchová koroze není destruktivního charakteru, naopak napomáhá soudržnosti oceli 

s betonem [18].  

Velmi nepříznivá je koroze vznikající na výztuži vlivem působení CO2. Při difuzi CO2 

do betonu dochází ke karbonataci (viz. kapitola 2.1.3) a hodnota pH se snižuje pod hranici 
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pasivity (pH<10). Vzniká chemické nebo velmi časté elektrochemické korozní prostředí. 

K reakci dochází na katodě a anodě vytvořených na výztuži. Elektrolytem je pórový roztok. 

Na anodě dochází ke zmenšování plochy výztuže a tvorbě korozních zplodin. Vznikem 

zplodin nabývá objem zkorodované oceli a vznikají tlaky na okolní beton. V případě že krycí 

vrstva betonu není provedena v dostatečné tloušťce a kvalitě dochází k porušení a vzniku 

trhlin. Vzniklé trhliny urychlují karbonataci betonu a umožňují pronikání agresivních látek 

k oceli, čímž se postu koroze výrazně urychlí [1, 2].  

Nebezpečné je i působení chloridů, které způsobuje bodovou korozi výztuže i 

v zásaditém prostředí betonu. Průřez neporušené výztuže se může výrazně zmenšit, což velmi 

negativně ovlivní konstrukci z hlediska únosnosti především při použití předpjaté výztuže. 

Zdrojem chloridů mohou být přísady do betonu, nevhodná záměsová voda a kontaminované 

kamenivo použité v betonu [1, 2].  

Dá se tedy říci, že pro ochranu výztuže v betonu je zásadní nejen tloušťka krycí vrstvy 

a vhodnost jeho složek, ale také kvalita povrchové vrstvy betonu. Povrch musí být proveden 

tak, aby dostatečně odolával vnějšímu agresivnímu prostředí. Pokud by byl samotný povrch 

jako ochranná vrstva nedostačující, dá se jeho odolnost zvýšit pomocí impregnačních 

nátěrových či neprofilačních materiálů (viz. kapitola 3). 

 

 

3. Možnosti zvýšení kvality povrchových vrstev 

betonových dílců 

 

Jak již bylo řečeno, trvanlivost betonu závisí na charakteru jeho složek, způsobu 

zpracování, ošetřování  a na prostředí, kterému je vystaven po celou dobu své životnosti. Při 

použití vhodných povrchových úprav se předpokládá zvýšení trvanlivosti a tím i životnosti 

betonové konstrukce.  

Kromě dnes již běžně používaných ochranných prostředků pro sanaci betonových 

dílců se v poslední době vyvíjí nové materiály pro tyto účely. V praktické části práce se 

budeme zabývat zkoumáním vlastností povrchových vrstev betonu s aplikací alkalicky 

aktivovaných materiálů jako konečné vrstvy, která je vystavována vnějšímu prostředí. Tyto 

alkalicky aktivované materiály jsou stručně charakterizovány v této kapitole. 
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3.1.  Běžně užívané povrchové úpravy  

  

Vlastní výrobou betonu vzniká aktivní ochrana proti vnějšímu agresivnímu působení 

fyzikálních a chemických vlivů. Míra této ochrany je závislá na složení a zpracování betonové 

směsi. Pro tyto účely je nejvýhodnější provést hutný a málo propustný beton. V praxi se ale 

setkáváme s velkým množstvím betonů různé povahy a ne vždy je beton vlastním složením a 

zpracováním schopen odolat účinkům okolního prostředí. V tomto případě je nutná pasivní 

ochrana betonu z důvodu zvýšení nepropustnosti povrchové vrstvy proti agresivním      

látkám [2, 19]. 

  Hmoty používané jako pasivní ochrana betonu mají za úkol zabránit pronikání vody 

do betonu a zpomalit postup negativně působících plynů (CO2, SO2, NOx). Tyto hmoty musí 

dále být odolné vůči UV záření a trvanlivé v alkalickém prostředí betonu. Jedná se o 

impregnaci a nátěr penetračními prostředky (viz. Obr. 4) nebo reprofilaci betonového   

povrchu [2].  

 

 

 

Obr. 4. Způsoby ochrany povrchu betonu (zleva: hydrofobní impregnace, povlak, tenký nátěr, 

tlustý nátěr) [2, 16] 

 

 

3.1.1  Impregnace betonu 
 

Hlavními důvody použití impregnačních látek je vytvoření vodu odpuzujícího 

(hydrofobního) povrchu a jeho zpevnění. Impregnace tedy zejména zabraňuje pronikání vody 

z vnějšího prostředí do struktury betonu a snižuje tak rychlost degradačních procesů jako jsou 

koroze betonu a vliv mrazu, tedy zvyšuje životnost betonu. Kromě toho může být impregnace 
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použita za účelem opačným, tedy aby zabránila pronikání vlhkosti z vnitřku betonu a 

ochránila tak vnější nátěr [2]. 

Impregnační látky jsou na rozdíl od nátěrů při aplikaci uvnitř betonu chráněna před 

poškozením vnějšími negativními vlivy. Dá se tedy předpokládat, že jejich životnost bude 

delší než u nátěrových hmot. Nejčastěji používané impregnační materiály jsou nízkoviskózní 

epoxidové pryskyřice a vodní nebo rozpouštědlové roztoky akrylátů [2].  

Při porovnání impregnace a nátěru při použití stejného přípravku, se dá již při 

částečném nasycení kapilárních pórů očekávat vyšší difuzní odpor. Jako vhodné 

hydrofobizační materiály se osvědčily silikony. Při jejich aplikaci vzniká velmi tenká vrstva, 

která je schopná propustit plynné látky, ale vodu v kapalné formě ne. Vzniklá vrstvička 

zvyšuje dotykový úhel vody a povrchu, který tímto brání kapilární vzlínavosti. Impregnovaný 

povrch také snižuje škody způsobené působením mrazu [2, 16]. 

 

 

 3.1.2  Nátěrové hmoty 
 

Nátěry rozdělujeme na těsnicí (tloušťky do 0,1 mm), tenké (tloušťky 0,1 – 0,3 mm) a 

tlusté (tloušťky nad 0,3 mm). Jako nátěrové jsou vhodné materiály s pojivem na bázi roztoků 

akrylátových pryskyřic v organických rozpouštědlech nebo vodní disperzi, kopolyméry 

akrylátů, styrenů, vinilacetátů a butadienů. Výhodou rozpouštědlových roztoků je proniknutí 

hlouběji do podkladu a rychlejší schnutí. Zatím co výhodou vodních disperzí je 

aplikovatelnost  na vlhký povrch a ekologická nezávadnost [2]. 

Dalšími složkami nátěrových hmot jsou aditiva, plniva a pigmenty. Aditiva slouží pro 

udržení požadovaných vlastností při skladování a aplikování nátěrů. Pomocí plniv dosahuje 

nátěr požadované tloušťky a zvyšuje se jeho odolnost vůči mechanickému opotřebování. 

Pigmenty dodávají nátěru požadované zabarvení a chrání ho proti UV záření [2]. 

Nejvíce sledovanými vlastnostmi těchto hmot jsou životnost a bariérová účinnost. 

Životnost je závislá především na tloušťce nátěru (počtu vrstev), druhu materiálu, typu 

podkladu a vlivu vnějšího prostředí. Bariérovou účinnost můžeme definovat jako míru 

odolnosti daného nátěrového materiálu vůči pronikání plynných látek. Jejím parametrem se 

udává koeficient difuzního odporu (µ ) pro vodní páru a oxid uhličitý [2].  

V Tab. 4 jsou uvedeny hodnoty koeficientu difuzního odporu pro oxid uhličitý u  

vybraných typů povrchových úprav. Dále pak tloušťka jejich vrstvy (s) a hodnotu, která udává 
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tloušťku ekvivalentní vrstvy vzduchu v metrech (SD). Obr. 5 znázorňuje ovlivnění postupu 

karbonatace různými druhy nátěrů [2]. 

 

 

 

Obr. 5. Postup karbonatace betonu bez nátěru a s nátěrem o různé hodnotě SD [2] 

 

 

Tab. 4: Hodnoty COµ  a SD vybraných povrchových úprav pro oxid uhličitý [2] 

Materiál 
2COµ

 
s dS

 

beton 350 20 mm 7 

minerální nátěr 410.2  mµ100  2 

siloxanový nátěr 610.2  mµ100  200 

akrylátový nátěr 610.2  mµ100  200 

polyuretanový nátěr 610  mµ100  100 

 

 

3.1.3  Reprofilace povrchu betonu 
 

Reprofilační materiál používáme pro znovu získání trvanlivosti a požadovaného 

vzhledu konstrukce. Slouží pro obnovení původního tvaru nebo zesílení konstrukce, čímž se 
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vytváří nová povrchová vrstva pro ochranu jak betonu, tak ocelové výztuže v něm (vzniká 

nová krycí vrstva oceli) [ 2, 18].   

Při výběru materiálu pro reprofilaci je velmi důležitá jeho slučitelnost (kompatibilita) 

s podkladem. Je proto nutné mít postačující informace o jeho pevnosti v tahu, smršťování, 

dotvarování, přídržnosti a dalších důležitých aspektech ovlivňujících spolupůsobení obou 

vrstev. Za kompatibilní považujeme spolupůsobení materiálů, které mají v rovnováze 

vlastnosti uvedené na Obr. 6 [2, 18]. 

 

 

 

Obr. 6.  Schématické znázornění složek kompatibility [2] 

 

 

Reprofilační materiály rozdělujeme do tří základních skupin. Jsou to cementové, 

polymercementové a polymerní kompozity. Každá tato skupina kompozitů má odlišné 

vlastnosti a o vhodnosti jejich výběru rozhoduje právě jejich slučitelnost s podkladem. 

Tloušťka nové vrstvy nám udává, zda je reprofilační materiál považován za maltu nebo beton 

a také jakým způsobem bude nanášen na podklad [2]. 

 

 

3.2.   Experimentálně ověřované nové povrchové úpravy 

 

Velmi často řešenou problematikou v současné době je efektivní využívání stavebních 

surovin. Proto se výzkumná činnost zaměřuje také na zatím nepříliš používané materiály, 

které dokážou využívat odpadní suroviny pro svoji výrobu s ohledem na energetickou 

rozměrová 

Kompatibilita reprofilačních materiálů a podkladního 
betonu 

propustnosti elektrochemická chemická 

smršťování dotvarování teplotní 
roztažnost 

modul 
pružnosti 
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náročnost a realizovatelnost. Těmto současným požadavkům jsou poměrně dobře schopny 

vyhovět alkalicky aktivované materiály, též známé jako geopolymery. 

 

 

3.2.1 Alkalicky aktivované materiály 
 

Alkalicky aktivované materiály (dále jen AAM) představují dvousložkový pojivový 

systém, kdy první složka je aluminosilikát a druhá alkalický aktivátor. Jedná se tedy o látku 

vzniklou alkalickou aktivací aluminosilikátů. Materiály vhodné pro alkalickou aktivaci jsou 

např. vysokopecní struska, popílky, přírodní pucolány nebo metakaolín. Jako aktivátory 

můžeme použít vodní skla nebo alkalické hydroxidy a uhličitany [22].  

Základem AAM jsou sloučeniny hliníku a křemíku s vazbou -Si-O-Al-O- jakožto 

pojícím stavebním prvkem chemických řetězců (viz Obr. 7). Pro průběh hydratačních procesů 

alkalické aktivace jsou podstatnými faktory především typ použitých surovin, jejich poměr a 

okolní prostředí. Zjednodušeně lze proces alkalické aktivace popsat jako rozrušování a vznik 

nových aluminosilikátových složek ve vysoce alkalickém prostředí [4].  

AAM jsou převážně amorfní struktury, kde je minimum krystalických fází. Jsou to 

materiály s nízkou pórovitostí a poměrně dobře odolné mrazu a vysokým teplotám. Mezi 

jejich další vlastnosti patří např. nerozpustnost ve vodě, nehořlavost, odolnost proti vlivu 

zředěných kyselin a zásad [22].  

Výsledné produkty, které jsou též známé jako „umělý kámen“ mohou obsahovat 

zeolitické nebo C-S-H fáze. Vznik a průběh těchto fází je závislý na obsahu CaO a skelné fázi 

SiO2 ve vstupních surovinách [3]. 

 

 

 

Obr. 7. Vazba –Si-O-Al-O- dvojvrstvého jílového minerálu. [22] 
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A, Strusky 

Vysokopecní strusky jsou vedlejším produktem při výrobě surového železa ve 

vysokých pecích nebo vznikají jako odpadní surovina výrobou neželezných kovů. Strusky 

vzniklé výrobou mědi, olova, zinku a niklu nejsou vhodné pro stavební průmysl, protože mají 

vyšší obsah těžkých kovů [3].  

Tavenina strusky se podobá sopečné lávě. Po zchlazení vodou nebo vzduchem vytváří 

tuhý anorganický sklovitý materiál (viz. Obr. 8). Hlavními složkami strusky jsou CaO (30 - 

50 %), SiO2 (30 - 43 %), Al2O3 (5 - 18 %), MgO (1 - 15 %). V malém množství se ve strusce 

nachází oxidy TiO2 a MnO. Velmi nežádoucí je přítomnost sulfidů železa a manganu, které 

reagují vlivem vlhkého prostředí. To způsobuje zvětšení objemu produktu a dochází 

k pomalému rozpadu strusek. Dalším nedostatkem strusek je jejich rekrystalizace, během 

které vznikají nežádoucí fáze vedoucí ke zhoršení fyzikálně-mechanických vlastností [3]. 

Při zpracování oceli vznikají ocelářské strusky. Jejich chemické složení se vždy mění 

podle principu metalurgického procesu. Právě pro jejich velkou variabilitu chemického a 

fázového složení nejsou v současné době používány tak hojně, jako vysokopecní strusky [3]. 

 

 

 

Obr. 8. Nemletá granulovaná vysokopecní struska [23] 
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B, Popílky 

Popílky vznikají spalováním pevných paliv. V České republice jsou ve stavebnictví 

používány především popílky, které vznikají černého a hnědého uhlí. Získávají se pomocí 

zachytávání do mechanických nebo elektrostatických odlučovačů. Jejich hlavními složkami 

jsou SiO2, Al 2O3 a Fe2O3. Podle technologie spalování paliva vzniká popílek klasický nebo 

fluidní [3]. 

Klasické popílky vznikají spalováním uhlí při teplotách 1400 – 1600 °C. Obsahují 

vysoký podíl sklovité fáze (nad 50 %), která má vliv na jejich reaktivitu s cementem. Jejich 

další předností je malý obsah spalitelných látek, tedy ztráta žíháním [4].  

Při fluidním spalování černouhelného prachu získáváme fluidní popílky. Důležité je, 

aby byl uhelný prach před spalováním smíchán s mletým vápencem nebo dolomitem, který 

má funkci odsiřovacího činidla. Takto smíchané palivo se spaluje v cirkulující vrstvě při    

850 °C. Fluidní popílky jsou vhodné pro použití do cementových betonů jako jejich      

příměsi [4]. 

 

C, Přírodní pucolány 

Obecně vzato se jedná o hydraulicky aktivní materiály, jejichž složení je závislé na 

složení hornin, ze kterých vznikali vlivem vulkanické činnosti. Přírodní pucolány jsou např. 

sopečné popely, pemzy nebo vulkanické tufy. Pemzy mají sklovitý charakter, zatímco popely 

jsou částečně krystalické struktury [3].  

Vulkanické tufy vznikly vlivem působení vody, tlaku, teploty a alkálií z vulkanických 

produktů. Jsou to směsi amorfního skla, krystalické struktury a zeolitických minerálů, které se 

vytvářely při krystalizaci v dutinách výlevných magmatických nebo sedimentárních hornin. 

Zeolity jsou tvořeny především oxidem křemičitým (60 – 70 %), oxidem hlinitým (10 – 15 

%). Dále pak oxidem vápenatým, sodným a draselným. Ve struktuře zeolitů jsou kanálky a 

dutiny, ve kterých dochází k vyměňování kationtů daných látek. V dutinách se může držet 

tzv. zeolitová voda. Tu lze odstranit zahřátím při zachování struktury minerálu [3]. 

 

D, Metakaolíny 

Kaolíny vznikají při chemickém zvětrávání hornin s vysokým obsahem živců. Jedná se 

o reziduální nezpevněné horniny bělavé až červenohnědé barvy. Jejich zbarvení je závislé na 

obsahu oxidů železa [4].  
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Surovinou pro výrobu metakaolínů jsou kaolinitické jíly. Jejich výroba probíhá 

žíháním při teplotách 550 - 850 °C. Jejich hlavní složky jsou především oxid křemičitý a oxid 

hlinitý, dále pak oxid železitý, vápenatý, hořečnatý a další [3].  

Kaolíny se velmi hojně používají v keramickém průmyslu při výrobě šamotu, 

porcelánu a kameniny. Ve stavebnictví pak k výrobě metakaolínu, bílého cementu, barev a 

dalších produktů [4].  

Metakaolín, jakožto produkt kaolínů (viz. Obr. 9) je vhodný pro přidávání do betonů a 

malt jako přísada, která zvyšuje odolnost proti působení mrazu a agresivním látkám. Dále pak 

snižuje propustnost, výkvětnost  a ovlivňuje pevnost betonu [4].   

 

 

 

Obr. 9. Kaolín Sedlec Ia fy. Sedlecký kaolín a.s. [18] 

 

 

E, Vodní sklo 

Vodní sklo je velmi často používaným aktivátorem. Používá se hlavně k alkalické 

aktivaci vysokopecní strusky, metakaolinu a elektrárenských popílků jako vodný roztok 

křemičitanu sodného nebo draselného. Vyrábí se tavením uhličitanu s křemenným pískem při 
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teplotě přibližně 1400 °C. Tavením vzniká frita, která je poté rozpuštěna ve vodě 

v autoklávech (rotační, stacionární) [3, 4].  

Pro alkalickou aktivaci je třeba upravit jeho silikátový modul. Poměr silikátového 

modulu, což je poměr SiO2 : Na2O je třeba snížit. Po výrobě se pohybuje v rozmezí               

2,3 – 3,3 : 1 a je nutné ho snížit na hodnotu 1,0 – 2,0 : 1. K tomu slouží roztok hydroxidu 

sodného [3].   

Vodní sklo se v menší míře používá také v pevné formě. Připravuje se vysušováním 

roztoku, nebo zahušťováním pomoci hydroxidu sodného. V této formě je aktivátor vodou 

snadno rozpustný. Je možné ho vyrábět jak v hydratované formě, tak ve formě nehydratované 

s obsahem vody max. 30 % hmotnosti [3, 4].  

 

 

3.2.2  Malty z portlandského cementu s příměsí metakaolinu 
 

V praktické části se budeme zabývat právě vlastnostmi povrchové vrstvy betonu 

s aplikací cementové malty s příměsí metakaolinu jakožto ochranné vrstvy. Z tohoto důvodu 

se v této podkapitole budeme věnovat vlivu pucolánů (jejichž tepelnou úpravou vzniká 

metakaolin) na vlastnosti cementů [20]. 

Pucolány svým složením a chováním nevykazují hydraulické vlastnosti, při smíchání 

s maltovinami se  však zúčastňují hydraulických procesů tvrdnutí. Jsou to látky rozmanitého 

chemického složení. Jejich hlavními složkami jsou SiO2, Al2O3 a Fe2O3 [20].  

Jejich působení ovlivňuje hydrolýzu křemičitých oxidů ve slinku, a zároveň zpomaluje 

vyluhování vápenného hydrátu, obsaženého v cementové kaši. Je tedy zřejmé, že působení, 

při kterém se vytváří sloučeniny s tímto vápnem, je prospěšné pro vývin pevností cementů 

s pucolány. Pokud se vápno postupně ustaluje, tak se zabraňuje jeho rozpouštění při působení 

agresivních činitelů a beton získává vyšší trvanlivost a životnost [20]. 

Cement s pucolány tvrdne v podstatě stejně jako portlandský cement. Nejprve vznikají 

kalciumsilikáthydráty, jejichž složení je nejvíce závislé na koncentraci CaO v tekuté fázi. 

Dále vznikají kalciumalumináthydráty, ze kterých v přítomnosti SO3 vznikají 

trikalciumalumináthadráty [20].  

Každý druh pucolánu vykazuje různé mineralogické a chemické vlastnosti. Druhy 

s vysokým obsahem hydrátové vody a podílů, které se rozpouští v alkalických roztocích nebo 

kyselině mají danou reakční schopnost obsahem zeolitických součástí. Jiné druhy pucolánů 
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(vulkanické tufy) s malým obsahem hydrátové vody a rozpustných součástí udávají reakční 

schopnost sklovitými a zeolitickými podíly. U pucolánů organického původu je hydraulická 

aktivita dána jejich fyzikální strukturou [20]. 

Tepelnou úpravou pucolánů je ve většině případů zřejmý příznivý vliv na jejich 

vlastnosti. Při teplotě okolo 500 °C se ztrácí hydrátová voda. Dalším zvyšováním teploty 

vzniká metakaolin. Tyto tepelně upravené pucolány jsou hydraulicky aktivní, protože u nich 

vzniká velký vnitřní povrch a tím jsou reaktivnější [20].  

 

 

4.  Ověřování trvanlivosti povrchových vrstev 

betonových dílců 

 

Podstata zkoušek 

Dalo by se říci, že z  výsledku kterékoli zkoušky uvedené v ČSN pro čerstvý či ztvrdlý 

beton a jeho složky lze usuzovat vlastnosti povrchu daného prvku. Proto byly pro tuto práci 

vybrány zkoušky rozdílné podstaty. Jedná se tedy o zkoušky stanovení odolnosti povrchu 

cementového betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 

1326, stanovení soudržnosti odtahovou zkouškou dle ČSN EN 1542, měření odolnosti proti 

obrusu dle ČSN EN 1338, metoda stanovení hodnoty odolnost proti skluzu na nevyleštěném 

vzorku dle ČSN EN 1338 a stanovení konzistence čerstvé směsi dle ČSN EN 1015 – 3. Tyto 

zkoušky byly v určitých bodech upraveny vzhledem k povaze materiálu a cílů práce. 

 

 

4.1. Stanovení odolnosti povrchu cementového betonu proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek  

 

Podstata této zkoušky spočívá v opakovaném ochlazování povrchu zkušebního tělesa 

pod bod mrazu a jeho následném ohřátí na teplotu nad bodem mrazu. K tomuto účelu se 

využívá automatického cyklování, které umožňuje řízeným způsobem ovládat teplotu okolí 

tělesa v závislosti na čase dle požadavků normy. Zkoušený povrch tělesa se nechává 

v takovém stavu, v jakém vznikl při výrobě, nebo v jakém byl odebrán z konstrukce. 
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Zkušební tělesa mohou být tvaru krychle o hraně 150 mm, válce o průměru 150 mm či 

hranolu 40x40x160 mm. Vzorky se po vyjmutí z formy uloží na 28 dní do vlhkého prostředí. 

Následně se uloží do normálního laboratorního prostředí, kde se 33. den od vyrobení provede 

zkouška nasákavosti bez vysušení vzorků. Na závěr se 35. den od vyrobení zahájí     

cyklování [5]. 

 

Zkušební zařízení a pomůcky 

 

� automatické programovatelné cyklovací zařízení 

� misky z nekorodujícího materiálu 

� váhy s přesností vážení 0,1 g 

� sušárna s regulovatelnou teplotou  

� roztok chemické zmrazovací látky 

� vysoušecí misky, střičky a další běžné laboratorní pomůcky 

� laboratorní síta o velikostech ok 0,5; 1; 2; 4 mm  

 

Postup zkoušení   

 

1. Vzorky se vloží do misky a vlije se roztok chemické rozmrazovací látky (koncentrace 

NaCl 3 %) v takovém množství aby byl zkoušený vzorek ponořen do výšky přibližně  

5 mm. Takto připravené misky se vzorky vložíme na dno zkušebního přístroje. Nastaví 

se požadovaný počet cyklů a délka jejich trvání [5]. 

2. Jeden cyklus ochladí zkušební plochu vzorku na -15 °C na dobu 15 minut. Následuje 

ohřev na 20 °C opět na dobu 15 minut. Po každém 25. cyklu se zkouška automaticky 

pozastaví [5]. 

3. Jakmile se zkouška pozastaví, vzorky se i s miskou vyjmou ze zkušebního přístroje. 

Vzorky se opatrně vyndají z misky a pomocí střičky se splaví uvolněné částice do 

vysoušecí misky. Přebytečné množství kapaliny ve vysoušecí misce se opatrně odlije a 

odpadlé částice se vysuší do konstantní hmotnosti při teplotě 105 °C. Hmotnost 

odpadu se po vysušení zváží a zaznamená [5].  

4. Při dosažení hmotnosti odpadu nad 500 g.m-2 se doporučuje provést sítový rozbor [5]. 
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Vyhodnocení zkoušky 

 

Odolnost povrchu betonu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek je 

dána hmotností odpadu na jednotku plochy aρ  v g.m-2 a určí se ze vzorce 

A

m
a
∑=ρ        (3) 

Kde ∑m je součet dílčích hmotností odpadů od prvního do n-tého cyklu v g 

 A je velikost zkušebního povrchu v m2  

 

Při zkoušce 3 vzorků se vypočítává výsledek jako aritmetický průměr. Pokud se 

nějaký výsledek liší od aritmetického průměru o více jak 50 %, vylučuje se. Pokud se liší 2 

výsledky o více než 50 %, zkouška se opakuje. Stav zkušebního povrchu je možno hodnotit i 

vizuálně. Zkouška končí po dosažení požadovaného počtu cyklů, nebo po dosažení 

maximálního povoleného množství odpadu (viz. Tab. 5) [5]. 

Z výsledků zkoušky se posuzuje odolnost povrchů v zimním období při použití 

chemických rozmrazovacích látek [5]. 

 

 

Tab. 5: Zatřídění povrchů zkušebních ploch [5] 

Stupeň porušení [ ]2. −mgaρ
 Charakter odpadu 

1- nenarušený do 50 velmi jemné prachovité částice do 1 mm 

2 - slabě narušený do 500 
jako u stupně jedna, větší množství částic do 1 mm, podíl 

částic do 2 mm menší než 50 % odpadu 

3 - narušený do 1000 jako u stupně 2, podíl částic nad 2 mm přes 500 g/m2 

4 - silně narušený do 3000 jako u stupně 2, podíl částic nad 2 mm přes 500 g/m2 

5 - rozpadlý přes 3000 
jako u stupně 4, podíl částic nad 4 mm více jak 20 % 

hmotnosti odpadu 
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4.2.  Stanovení soudržnosti odtrhovou zkouškou  

 

Podstatou zkoušky je měření soudržnosti s podkladem výrobků a systémů pro ochranu 

a opravy nanášený na standardní referenční betonová zkušební tělesa. Zkouška je založena na 

odtržení kruhového terče přilepeného k povrchu vzorku. Terče jsou o průměru 50 mm a 

tloušťce alespoň 20 mm pokud jsou ocelové nebo 30 mm pokud jsou hliníkové. Na lepené 

straně musí být terč rovný a dokonale očištěný. Zatěžovací síla musí působit kolmo ke 

zkoušenému povrchu, tak aby nedocházelo ke vnášení ohybových nebo smykových sil na 

zkoušený povrch. Povrch zkušebních těles musí být před nalepením terčů dokonale       

očištěn [9].  

 

Zkušební zařízení a pomůcky 

 

� zařízení pro odtrhovou zkoušku 

� diamantový jádrový vrták 

� kruhové terče 

� rychletuhnoucí dvousložkové epoxidové lepidlo 

� posuvné měřidlo  

� bruska, ocelový drátěný kartáč a jemný vlasový kartáč 

 

Postup zkoušení 

 

1. Zkušební těleso se po ukončení doby ošetřování uloží na 7 dní do standardního 

laboratorního prostředí. Terče se na těleso přilepí ke konci tohoto sedmidenního 

období, aby se po uplynutí sedmého dne mohlo začít zkoušet [9]. 

2. Pro odvrtání jádra se jádrová vrtačka i zkušební těleso musí dostatečně upevnit, aby se 

zamezilo jejich pohybu. Vrtá se diamantovým jádrovým vrtákem do hloubky přibližně 

15 mm od povrchu zkušebního tělesa. Pokud je na betonovém tělese povrchová vrstva 

jiného materiálu, pak se hloubka vrtu zvyšuje o tloušťku povrchové vrstvy [9]. 

3. Na očištěný a odmaštěný povrch terče a vzorku se nanese tenká vrstva lepidla, aby 

vznikla souvislá vrstva. Kruhový terč se soustředně přitlačí na povrch a otře se vyteklé 

lepidlo. Poté se nechá lepidlo vytvrdnout dle návodu výrobce [9]. 
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4. Zařízení pro odtrhovou zkoušku (viz. Obr. 10) se umístí soustředně nad kruhový terč 

tak, aby svíralo s povrchem kolmý úhel. Po sešroubování terče a přístroje se plynulým 

pohybem zvyšuje zatěžovací síla rychlostí přibližně 0,05 Mpa/s. Při porušení se 

zaznamená naměřená hodnota a místo porušení dle vizuálního zhodnocení [9]. 

 

 

 

Obr. 10. Přístroj pro odtrhovou zkoušku 

 

 

Vyhodnocení zkoušky 

 

Soudržnost se vypočítá ze vztahu: 

 

2.

4

D

F
f h

h π
=        (4) 

 

kde fh je soudržnost v Mpa 

 Fh je síla při porušení v N 

 D je střední průměr plochy porušení zkušebního tělesa v mm. 
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Průměrná hodnota soudržnosti se stanoví nejméně ze tří normálních výsledků 

zkoušení. Za abnormální porušení se považuje předčasné porušení v lepidle. Při abnormálním 

porušení se výsledek do vyhodnocení nezapočítává [9].  

Spolu se stanovením soudržnosti se hodnotí místo odtržení i vizuálně. Typy ploch pro 

vizuální posouzení jsou stanoveny v Tab. 6 [9]. 

 

 

Tab. 6: Typy ploch porušení pro vizuální zatřízení [9] 

Typ plochy porušení zkušebního tělesa pro vizuální posouzení 
A kohezní porušení uvnitř betonového podkladu 

A/B adhezní porušení mezi podkladem a první vrstvou 

B kohezní porušení v první vrstvě 

B/C adhezní porušení mezi první a druhou vrstvou 

C kohezní porušení ve druhé vrstvě 

-/Y adhezní porušení mezi poslední vrstvou a lepidlem 

Y kohezní porušení v lepidle 

Y/Z adhezní porušení mezi lepidlem a kruhovým terčem 

 

 

4.3. Měření odolnosti proti obrusu  

 

Zkouška spočívá v obrušování horní plochy vzorku brusným materiálem. Jako brusivo 

je požadovaný bílý korund (bílý tavený hliník) o velikosti zrna 80. Brusivo může být použito 

maximálně třikrát. Zkušební vzorek může být i celý výrobek, musí však splňovat minimální 

rozměry 70 x 100 mm. Vzorky musí být suché a čisté [8]. 

Zkušební přístroj (viz. Obr. 11) se skládá především z brusného kotouče, zásobníku 

brusiva, průtokového podavače a jednoho či dvou ventilů pro regulaci průtoku brusného 

materiálu. Brusný kotouč vyrobený z oceli Fe 690 má průměr 200 mm, šířku 70 mm a jeho 

rychlost je 75 otáček za 60 sekund. Brusivo přechází ze zásobníku do průtokového podavače, 

kde se pomocí ventilu reguluje rychlost toku brusiva na broušenou plochu vzorku. Rychlost 

toku brusiva musí být stálá a měla by být minimálně 2,5 l za minutu. Vzdálenost spádu mezi 

podavačem a osou brusného kotouče je 100 mm [8].   
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Zkušební zařízení a pomůcky 

 

� obrusný přístroj  

� brusný materiál (korund) 

� digitální posuvné měřidlo  

� značkovací pero (bílá barva) 

 

 

 

Obr. 11. Obrusný přístroj 

 

 

Postup zkoušení 

 

1. Naplníme zásobník brusným materiálem. Odklopíme upínací kladku přístroje a 

vložíme vzorek. Vzorek musí být umístěn tak, aby mezi vzniklou drážkou a krajní 

hranou byla vzdálenost alespoň 15 mm. Pod brusný kotouč se nainstaluje sběrač 

brusiva [8]. 
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2. Zaklopíme upínací kladku a tím se vzorek dostane do kontaktu s kotoučem. Otevřeme 

ventil u průtokového podavače a zapneme motor přístroje. Po 75 otáčkách uzavřeme 

ventil a přístroj vypneme [8]. 

3. Vzorek vyjmeme z přístroje a vložíme pod zvětšovací sklo. Pomocí tužky a pravítka 

zakreslíme vnější podélné hranice drážky. Dále zakreslíme čáru uprostřed drážky 

kolmo na její osu. Nakonec změříme pomocí digitálního posuvného měřidla 

vzdálenost bodů na vnějších podélných hranicích drážky v průniku s kolmicí na osu 

drážky [8]. 

4. Pro účely kalibrace provedeme měření na obou koncích drážky ve vzdálenosti 10 mm 

od její kratší hrany [8]. 

 

Vyhodnocení zkoušky 

 

Výsledkem je rozměr, který se opravuje cejchovací konstantou a poté se zaokrouhlí na 

nejbližší 0,5 mm. Kalibrační konstanta je rozdíl mezi drážkou referenčního vzorku (20 mm) a 

zaznamenanou kalibrační hodnotou. Pokud máme na vzorku více drážek, za rozhodující 

považujeme nejvyšší výslednou hodnotu [8]. 

 

 

4.4.  Stanovení hodnoty odolnost proti skluzu na nevyleštěném 

vzorku (USRV)  

 

Podstatou zkoušky je změření protiskluzových vlastností horního povrchu vzorku, kdy 

kýváním kyvadla zkušebního tělesa přichází do kontaktu třecí patka z normované pryže na 

konci kyvadla a povrch vzorku [8].  

Přístroj (viz. Obr. 12) se skládá z kyvadla, pryžové třecí patky, stavěcích šroubů a 

vodováhy, šroubu pro svislé nastavení, stupnice a ukazatele. Vedle správného nastavení stroje 

před zkouškou je také důležitá pryžová třecí patka. Její potřebné parametry, kalibraci a 

nastavení pro zkoušení je podrobně uvedeno v ČSN EN 1338 [8].  

Pro zkoušku bychom měli mít sadu nejméně pěti vzorků se stejnou povrchovou 

úpravou. Vzorky musí mít minimální zkušební plochu 136 x 86 mm. V případě velkých 

zkušebních těles je možné vzorky vyříznout [8].  
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Zkušební zařízení a pomůcky 

 

� zkušební zařízení s třecím kyvadlem 

� posuvné měřítko  

� střička 

 

 

 

Obr. 12. Zkušební zařízení s třecím kyvadlem 

 

Zkušební postup 

 

1. Zkušební zařízení se uloží do místnosti o teplotě přibližně 20°C a zkušební vzorky do 

vody o teplotě přibližně 20°C nejméně 30 minut před samotným zkoušením [8].  

2. Zkušební zařízení se umístí na pevnou rovinu a pomocí stavěcích šroubů a vodováhy 

se uvede do rovnovážné polohy. Poté se zvedne závěsná osa kyvadla tak, aby se mohlo 

volně kývat [8]. 

3. Zkušební vzorek se položí tak, aby byl svou delší stranou dostředně k pryžové patce a 

ose závěsu kyvadla. Dráha třecí patky musí být rovnoběžná s podélnou osou       

vzorku [8]. 
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4. Výška ramene se seřídí tak, aby pryžová patka byla ve styku s povrchem vzorku 

v požadované délce 126 mm [8].  

5. Povrchy vzorku a patky se navlhčí. Poté se uvolní kyvadlo a při zpětném kmitu se 

zachytí. Hodnota na ukazateli se zaznamená [8]. 

6. Tento postup opakujeme pětkrát, poté otočíme vzorek o 180° a provedeme rovněž pět 

měření. Před každým měřením je třeba opět navlhčit vzorek a patku [8]. 

 

Vyhodnocení zkoušky 

 

Pro vyhodnocení se zaznamenává průměr z posledních tří čtení naměřených hodnot 

v daném směru. Poté se provede průměr ze dvou zaznamenaných středních hodnot měřených 

v jednotlivých směrech. Zaokrouhluje se na 1 jednotku C stupnice. Výsledkem je tedy 

průměrná kyvadlová hodnota USRV [8]. 

 

 

4.5.  Stanovení konzistence čerstvé směsi  

 

 Konzistence čerstvé směsi se stanovuje jako hodnota rozlití na desce střásacího stolku 

(viz. Obr. 13). Vzorek se umístí na střed stolku a po dokončení předepsaného počtu volných 

pádů desky se změří jeho hodnota jako průměr rozlití ve dvou na sebe kolmých směrech [7].  

 

 

Obr. 13. Střásací stolek 
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Zkušební zařízení a pomůcky 

 

���� střásací stolek 

���� kovový kužel s prstencem 

���� měřidlo, dusadlo 

 

Zkušební postup 

 

1. Střásací stolek a kužel očistíme, poté na ně nanesme tenkou vrstvu minerálního     

oleje [7]. 

2. Takto připravený kužel položíme do středu stolku, do poloviny naplníme předem 

připravenou směsí. Poté zhutníme deseti údery dusadla [7].  

3. Doplníme směs až po okraj, opět udusáme deseti údery dusadla a přebytek setřeme 

pomocí prstence [7]. 

4. Vyčkáme 15 sekund, poté zvedneme kužel, změříme nerozlitou směs a spustíme 

střásací stolek. Po 15 volných pádech se stolek zastaví [7]. 

5. Rozlitá směs se změří ve dvou na sebe kolmých směrech s přesností na 1 mm [7]. 

 

Vyhodnocení zkoušky 

 

Z naměřených hodnot se vypočítá průměrná hodnota dle vzorce: 

 

2
21 dd

Di

+
=        (5) 

 

kde: d1 a d2 jsou na sebe kolmé hodnoty měření [mm] 

 Di je výsledná hodnota rozlití směsi [mm] 

 

 Pro výpočet výsledku je třeba provést zkoušku nejméně 2x. Výsledek je pak 

průměrem dílčích vypočtených hodnot. Aby bylo možno konstatovat rozlití dané směsi, nesmí 

se jednotlivá dílčí rozlití lišit od celkového o více jak 10 %. V opačném případě se zkouška 

opakuje [7].  
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5.  Experimentální výzkum 

 

Podstata experimentu 

 

Jak již bylo několikrát zmíněno, je trvanlivost povrchových vrstev betonů velmi 

důležitou vlastností ovlivňující jejich životnost. Vezmeme-li v potaz vnější agresivní vlivy, 

kterým jsou betonové konstrukce po celou dobu svojí životnosti vystaveny, je na místě 

věnovat se možnostem zvýšení kvality jejich povrchových vrstev.  Právě touto problematikou 

se zabývá tato práce. 

Podstata práce je v možnostech použití materiálů různého chemického složení 

s rozdílnými vlastnostmi jako finální vrstvy betonové konstrukce aplikované při výrobě 

samotné betonové konstrukce, tedy před započetím hydratačních procesů. Snahou je docílit 

maximálního možného spolupůsobení aplikované vrstvy a betonu při zamezení vzniku tzv. 

„pracovní spáry“.    

 

 

5.1.  Volba receptur referenčních směsí 

 

Při prvotních přípravách experimentu byly vybírány receptury jednotlivých použitých 

směsí. Jedná se o volbu receptury referenčního betonu, který byl použit jako podkladní beton 

pro povrchové vrstvy a zároveň pro výrobu referenčního vzorku bez aplikace povrchové 

vrstvy. Dále byly vybrány směsi geopolymeru na bázi vysokopevnostní strusky a malty 

s příměsí metakaolinů I meta 4 a N meta 2 jako povrchové ochranné vrstvy.  

Při volbě receptur bylo snahou nalézt takovou směs, která při pozdější přípravě 

zkušebních těles bude nejvíce vhodná a to i s ohledem na povahu plánovaných zkoušek. 

Kritériem pro výběr jednotlivých směsí byla její konzistence. Bylo třeba vybrat směs 

takového složení, aby na vzorcích po zatvrdnutí vznikla neznehodnocená ochranná vrstva. 

Konzistence nesměla být příliš nízká, aby se kamenivo větší frakce obsažené v betonu při 

přípravě nedostalo příliš blízko povrchu a tím ho neznehodnotilo. Zároveň nesměla být 

konzistence vybraných směsí příliš vysoká, protože by hrozil vznik tzv. pracovní spáry na 

rozhraní betonu a povrchové vrstvy, který, jak již bylo řečeno, je nežádoucí.  

Zkoušky stanovení konzistence čerstvých směsí proběhly dle ČSN EN 1015–3. 



 43 

Návrh směsi betonu 

 

Pro zkoušky byl vybrán běžně vyráběný beton prostý jakýchkoliv speciálních přísad a 

příměsí pro úpravu jeho vlastností. Dále byl vybrán s ohledem na dostupnost jednotlivých 

složek.  

Pro výrobu vzorků byl vybrán beton C 30/37 XF1, s ověřenými charakteristickými 

vlastnostmi. Jeho složení je uvedeno v Tab. 7 (vztaženo na 1 m3 betonu). 

 

 

Tab. 7: Složení referenčního betonu  

Beton C 30/37 XF1 

cement: CEM I 42,5 R 410 kg 

Tovačov 0-4 840 kg 
Hrabůvka 4-8 150 kg kamenivo: 
Hrabůvka 8-16 710 kg 

voda:   187 l 

superplastifikátor: Glenium 110 2,4 kg 

 

 

Návrh směsi geopolymeru 

 

Směs geopolymeru byla navržena již ověřená receptura tak, aby odpovídala zásadám 

složení cementové kaše. Konzistence vybrané směsi je uvedena v Tab. 8 a znázorněna na Obr. 

14. Uvedené množství je na jednu záměs.   

 

� 1350 g normového písku 

� 450 g vysokopecní granulované strusky 

� 120,6 ml aktivátoru 

� 80 ml destilované vody 
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Tab. 8: Konzistence geopolymeru 

∅  koláče [mm] Označení směsi 
bez setřesení po setřesení 

Geo (80) 100 120 

 

 

         

Obr. 14. Zkouška rozlití geopolymeru (zleva: směs geo (80) před a po setřesení) [4] 

 

 

Návrh směsi malty s příměsí metakaolinů  

 

Pro přípravu malty s příměsí metakaolinu byly zvoleny následující receptury. Pro 

zkoušení byly vybrány směsi s 10 % příměsí metakaolinů I meta 4 a N meta 2. Konzistence 

obou směsí jsou uvedeny v Tab. 9 a znázorněny na Obr. 15. 

 

Složení malty s příměsí metakaolinu I meta 4 na jednu záměs: 

 

� 1350 g normovaného písku 

� 405 g cementu CEM I 42,5 R  

� 45 g metakaolinu I meta 4 

� 225 g vody 

 

Složení malty s příměsí metakaolinu N meta 2 na jednu záměs: 

 

� 1350 g normovaného písku 
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� 405 g cementu CEM I 42,5 R 

� 45 g metakaolinu N meta 2 

� 225 g vody 

 

 

Tab. 9: Konzistence malt s metakaoliny 

∅  koláče [mm] Označení 
směsi 

bez setřesení po setřesení 

I meta (225) 110 160 

N meta (225) 104 161 

 

           

 

          

Obr. 15. Zkouška rozlití malty s příměsí metakaolinů I meta 4 a N meta 2 (zleva nahoře: směs 

I meta (225) před a po setřesení; zleva dole: směs N meta (225) před a po setřesení) 
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5.2.  Příprava zkušebních vzorků 

 

Po výběru složení jednotlivých použitých směsí byl stanoven postup výroby 

jednotlivých vzorků. Bednící formy byly vyrobeny z materiálu na bázi dřeva. Jejich vnitřní 

rozměry byly stanoveny 300 x 300 x 50 mm, kdy dno formy tvořilo povrch vyráběných 

vzorků. Postup přípravy vzorků byl tedy zvolen tzv. „opačný“, kdy se do bednění ukládala 

nejprve povrchová vrstva a na ni následně betonová směs. Vzhledem k náročnosti výroby 

byly jednotlivé vzorky vyráběny postupně. 

 

Podrobný postup výroby vzorků je následující: 

 

� Nejprve se navážily složky jednotlivých vybraných receptur jak pro výrobu betonu, 

tak pro výrobu jednotlivých směsí pro povrchovou aplikaci.  

� Z připravených složek byla namíchána betonová směs a postupně jednotlivé směsi 

geoplymeru a malt s metakaoliny. Beton byl namíchán při dodržení požadovaných 

zásad. Směsi malt byly míchány po dobu 90 s dle ČSN EN 196-3 (bez normovaného 

písku) a následně po dobu 180 s dle ČSN EN 196-1 (s normovaným pískem). 

� Během míchání se připravila bednící forma, která se zbavila nečistot a opatří se tenkou 

vrstvou minerálního oleje.  

� Po namíchání se nejprve do formy vložila směs tvořící povrchovou úpravu a zhutnila 

se na vibračním stolku po stanovenou dobu (viz. Obr. 16 a 17) 

� Následně se forma doplnila betonovou směsí a opět se zhutnila po stanovenou dobu. 

(viz. Obr. 18) 

� Takto připravený vzorek se umístil na 24 hodin do vlhkého prostředí. 

� Po uplynutí 24 hodin se vzorek odbednil a vloží se na 27 dní do vody. Tímto byl 

splněn požadavek na 28. denní zrání vzorku.  

 

Po uplynutí doby potřebné pro zrání vzorku byla zkušební tělesa vyjmuta z vody. Dále 

byla rozřezána z původního rozměru 300 x 300 mm na rozměry 150 x 300 a 150 x 150 mm. 

Tato úprava byla provedena s ohledem na povahu použitých zkoušek.  

 



 47 

 

Obr. 16. Příprava zkušebního vzorku - vibrace geopolymerní povrchové vrstvy 

 

 

Obr. 17. Příprava zkušebního vzorku – forma s již připravenou 

povrchovou vrstvou pro doplnění betonem 
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Obr. 18. Příprava zkušebního vzorku – vzorek připravený na zrání 

 

 

5.3.  Výsledky zkoušek a jejich vyhodnocení 

 

Po přípravách byla zkušební tělesa jednotlivě zdokumentována a následně ozkoušena 

na předem vybrané zkoušky. Jedná se o vzorky vyrobené ze čtyř různých záměsí. Zkušební 

tělesa bez povrchové úpravy (dále jen Beton), s úpravou geopolymerem z vysokopecní 

strusky (dále jen Geo (80)) a s úpravou pomocí malt s příměsí metakaolinů I meta 4 a            

N meta 2 (dále jen I meta (225) a N meta (225)). Řezy jednotlivými vzorky jsou uvedeny na 

Obr. 19 - 22.  

Takto připravené vzorky byly dále zkoušeny na odolnost povrchu cementového betonu proti 

působení vody a chemických rozmrazovacích látek dle ČSN 73 1326, stanovení soudržnosti 

odtrhovou zkouškou dle ČSN EN 1542, měření odolnosti proti obrusu dle ČSN EN 1338 a 

stanovení hodnoty odolnost proti skluzu na nevyleštěném vzorku (USRV) dle ČSN EN 1338. 

Všechny zkoušky a jejich postupy jsou podrobně popsány v kapitole 4.  
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Obr. 19. Řez zkušením vzorkem Beton 

 

 

Obr. 20. Řez zkušebním vzorkem Geo (80) 

 

 

Obr. 21. Řez zkušebním vzorkem N meta (225) 

 

 

Obr. 22. Řez zkušebním vzorkem I meta (225) 
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5.3.1  Odolnost vůči působení vody a solí (CHRL) 
 

Zkouška na odolnost proti působení vody s 3 % obsahem NaCl byla zkoušena u všech 

čtyř druhů vzorků. Vzorky byly po 28 dnech zrání podrobeny zkoušce. Byl stanoven celkový 

počet 100 cyklů rozdělený na intervaly po 25 cyklech. Mezi jednotlivými intervaly bylo 

průběžně zjišťováno množství odpadů ze vzorků. Hodnotící kritérium pro výsledné množství 

odpadů nebylo stanoveno. Dále byl dokumentován postupně rozrušovaný povrch. Odpady 

stanovené v průběhu zkoušky a jejich přepočtené hodnoty na 1 m2 jsou uvedeny v Tab. 10. 

Výsledné vyhodnocení jednotlivých směsí je uvedeno v Tab. 11. 

 

 

Tab. 10: Odpady po jednotlivých cyklech zkoušky CHRL 

Odpad po jednotlivých cyklech 

po 25 cyklech po 50 cyklech po 75 cyklech po 100 cyklech 
vzorek 

[g] [g/m2] [g] [g/m2] [g] [g/m2] [g] [g/m2] 

Beton 10,05 450,57 27,1 1214,96 23,5 1053,56 26,1 1170,13 

Geo (80) 1,5 67,1 1,95 87,22 1,3 58,15 0,6 26,83 

I meta (225) 3,55 157,77 3,4 151,1 3,75 166,66 2,4 106,66 

N meta (225) 0,75 33,68 1,65 74,11 1,85 83,1 0,85 38,18 

 

 

Tab. 11: Vyhodnocení zkoušky CHRL 

vzorek [g] A [m2] 
počet 

cyklů 
[ ]2. −mgaρ  stupeň porušení 

Beton 86,75 0,0223 100 3890 Rozpadlý 

Geo (80) 5,35 0,0224 100 239 Slabě narušený 

I meta (225) 13,1 0,0225 100 582 Narušený 

N meta (225) 5,1 0,0223 100 229 Slabě narušený 
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Výsledky zkoušky odolnosti proti působení vody a solí dle ČSN EN 73 1326 jsou: 

 

� Beton  3890 – 100 

� Geo (80) 239 – 100 

� I meta (225) 582 – 100 

� N meta (225) 229 – 100  

 

Z výsledků je viditelné (viz. Obr. 23) že vzorky s povrchovou úpravou mají po uplynutých 

100 cyklech několikanásobně nižší množství odpadů než beton bez povrchové úpravy. Dá se 

tedy konstatovat, že betony s takto upraveným povrchem jsou poměrně dobře odolné 

působení tohoto typu agresivního prostředí. Povrch vzorku bez úpravy se po ukončení 

zkoušky jevil jako rozpadlý, ale je třeba uvést, že nebyl provzdušněný, ani jinak upravený 

proti působení tohoto typu prostředí. Jednotlivé vzorky po ukončení zkoušky jsou viditelné na 

Obr. 24 - 27.  
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Obr. 23. Grafické znázornění celkového množství odpadů u zkoumaných vzorků po 100 

cyklech 
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Obr. 24. Vzorek Beton po 100 cyklech 

 

 

Obr. 25. Vzorek Geo (80) po 100 cyklech 
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Obr. 26. Vzorek I meta (225) po 100 cyklech 

 

 

Obr. 27. Vzorek N meta (225) po 100 cyklech 
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5.3.2  Stanovení přídržnosti odtrhovou zkouškou 
 

  Přídržnost byla zjišťována u všech vzorků po ukončení 28 denní doby zrání dle ČSN 

EN 1542. Na zkušební tělesa bylo nalepeno pomocí speciálního dvousložkového lepidla vždy 

8 ocelových terčů. Po uplynutí doby potřebné k zaschnutí lepidla byly jednotlivé terče 

ořezány do hloubky cca 15 mm. Takto připravené vzorky byly zkoušeny přístrojem pro 

odtrhovou zkoušku. Nárůst síly v průběhu zkoušky každého terče byl postupný v rozmezí 

0,04 – 0,06 Mpa. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 12. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 

v Tab. 13. 

 

 

Tab. 12: Výsledky měření odtrhových zkoušek  

Odtrhová zkouška [kN] 

Terče 
vzorek 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Beton 6,103 5,462 6,452 6,566 5,504 5,745 6,36 5,305 

Geo (80) 5,917 4,397 5,697 5,328 5,377 5,532 4,267 4,805 

I meta (225) 6,424 5,313 8,687 6,453 7,155 7,081 6,55 9,207 

N meta (225) 7,22 7,142 6,094 6,79 6,93 3,95 8,126 7,038 

 

Tab. 13: Výsledné hodnoty přídržnosti  

Výsledné přídržnosti 

vzorek Přídržnost [kN] Přídržnost [Mpa] stanovení místa odtržení 

Beton 5,94 3,02 8 x A 

Geo (80) 5,19 2,63 8 x A/B 

I meta (225) 7,06 3,62 8 x A 

N meta (225) 6,87 3,39 4 x A, 4 x A/B 

 

 

Dle průměrných hodnot je zřejmé, že výsledné síly přídržnosti dosahují dobrých 

výsledků u všech zkoušených vzorků. Zkušební tělesa s úpravou povrchu cementovou maltou 
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s metakaoliny mají výsledné hodnoty dokonce vyšší než samotný referenční beton, a ve 

většině případů došlo k odtržení terče v podkladním betonu. Vzorek s aplikovanou 

geopolymerní směsí vykazuje nejnižší hodnotu přídržnosti a vždy byl porušen na rozhraní 

obou vrstev. I přes to lze jeho výsledek považovat za uspokojivý. 

Z výsledků vzorků s povrchovou úpravou je zřejmé, že nevznikla tzv. „pracovní 

spára“. I přes to, že některé terče byly odtrženy v rozhraní betonu a povrchové úpravy, se dá 

konstatovat vzhledem k dosaženým výsledkům, že došlo ke spolupůsobení obou vrstev. 

Grafické porovnání výsledků je uvedeno na Obr. 28. Ukázky z průběhu zkoušky jsou 

zobrazeny na Obr. 29-31. 
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Obr. 28. Grafické znázornění výsledných přídržností jednotlivých vzorků 

 

 

Obr. 29. Vzorek Geo (80) s nalepenými terči před zkouškou 
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Obr. 30. Vzorek Geo (80) po odtržení terčů 

 

    

Obr. 31. Ukázka održených terčů (zleva: odtržený terč vzorku I meta 4, Geo (80)) 
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5.3.3  Stanovení odolnosti proti obrusu 
 

 Obrusnost se rovněž zkoušela u tělesa po 28 dnech zrání dle ČSN EN 1338. Povrchy 

jednotlivých vzorků byly natřeny bílou barvou. Poté byla tělesa postupně uchycena do 

brusného přístroje. Během zkoušky byla zkušební tělesa po dobu 75 sekund vystavena 

působení brusného materiálu. Výsledky měření jsou uvedeny v Tab. 14. Výsledné hodnoty 

obrusnosti jsou uvedeny v Tab. 15  

 

 

Tab. 14: Výsledky měření obrusnosti 

Obrusnost [mm] 

1 2 
vzorek 

A B C A B C 

Beton 21,05 22,2 22,12 19,22 19,84 20,55 

Geo (80) 17,52 17,82 17,47 18,21 18,5 18,16 

I meta (225) 16,72 17,11 16,89 16,72 16,9 16,55 

N meta (225) 16,92 16,67 16,65 17,17 16,35 16,78 

 

Tab. 15: Výsledné hodnoty obrusnosti 

Výsledné hodnoty obrusnosti [mm] 

vzorek 1 2 rozhodující ≤ 20 mm 

Beton 22 20 22 NE 

Geo (80) 17,5 18,5 18,5 ANO 

I meta (225) 17 16,5 17 ANO 

N meta (225) 16,5 17 17 ANO 

 

 

 Z výsledků měření se dle normy považuje za rozhodující vždy ten vyšší. Betonové 

bloky pro venkovní dlažbu musí splňovat požadavek, že výsledná hodnota obrusnosti nebude 

vyšší jak 20 mm. Z toho plyne, že referenční beton není na dlažbu vhodný. Je však třeba 
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zdůraznit, že při výběru referenčního betonu nebylo uvažováno s jeho použitím pro venkovní 

dlažbu.  

Vzorky s povrchovou úpravou kritérium splnily. Je tedy viditelné, že betony 

s povrchovou úpravou geopolymerem nebo cementovou maltou s příměsí metakaolinu jsou 

pro dlažební bloky vhodné. Na Obr. 32 a 33 jsou viditelné vzorky s nejlepším výsledkem 

obrusnosti. 

 

 

 

Obr. 32. Vzorek N meta (225) po ukončené zkoušce na obrusnost 

 

 

Obr. 33. Vzorek I meta (225) po ukončené zkoušce na obrusnost 
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5.3.4  Odolnost proti skluzu 
 

 Odolnost proti skluzu byla rovněž zkoušena po ukončení doby zrání vzorků. 

Jednotlivé vzorky byly na svém povrchu obroušeny a poté byly dle ČSN EN 1338 zkoušeny 

zařízením s třecím kyvadlem. Naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tab. 16 a výsledné hodnoty 

v Tab. 17.  

 

 

Tab. 16: Výsledky měření skluznosti 

Skluznost 

0° 180° 
Vzorek 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Beton 52 54 55 54 55 56 56 57 58 58 

Geo (80) 70 63 62 64 70 72 68 67 67 69 

I meta (225) 52 54 54 57 56 57 59 60 59 62 

N meta (225) 49 54 55 55 56 56 59 62 63 60 

 

Tab. 17: Výsledné hodnoty skluznosti 

Skluznost 

průměrné hodnoty 
Vzorek 

3 4 5 
Výsledná hodnota 

USRV 45≥   

Beton 56 56 56,5 56 ANO 

Geo (80) 64,5 65,5 69,5 67 ANO 

I meta (225) 57 58 59 58 ANO 

N meta (225) 58,5 59 58 59 ANO 

 

 

 Pro použití betonových bloků se zbroušeným nebo vyleštěným povrchem, nesmí dle 

přílohy ZA v ČSN EN 1338 být výsledná skluznost pro venkovní nebo vnitřní dlažbu menší 

než 45. Z toho vyplývá, že všechny typy námi zkoušených povrchů splnily požadavek na 

odolnost proti skluzu. Vzorky Beton, I meta (225) a N meta (225) podle očekávání vykazují 

obdobné výsledky vzhledem k jejich obdobnému složení. Nejlépe vyšel vzorek Geo (80), tedy 

geopolymer na bázi vysokopecní granulované strusky.  
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6.  Závěr 

 

 Podstatou bakalářské práce bylo obeznámení s problematikou povrchových vrstev 

konstrukčních materiálů, zvláště pak betonových konstrukcí a dílců. V teoretické části jsme 

byli zevrubně seznámeni s vlivy, které přímým i nepřímým způsobem ovlivňují vlastnosti 

povrchu prvku. Dále pak s možnostmi zkvalitnění povrchu pomocí již známých a ověřených 

metod, nebo pomocí nových experimentálně ověřovaných povrchových úprav. 

 Cílem experimentální činnosti této práce bylo prozkoumání chování nových typů 

povrchových úprav betonu. Pro tento účel byly zvoleny cementové malty s příměsí 10 % 

metakaolinů I meta 4 a N meta 2 a geopolymerní směs na bázi vysokopecní granulované 

strusky. Velmi zásadní pro výzkum  bylo dále to, že tyto úpravy povrchu byly aplikovány na  

čerstvou betonovou směs. Nejednalo se tedy o sanaci s použitím nového materiálu, ale o nový 

způsob technologie výroby a jeho ověření, především pak u geopolymerní směsi na bázi 

vysokopecní strusky. 

 Vzorky byly zkoušeny na odolnost proti působení vody a solí (CHRL), na přídržnost 

odtrhovou zkouškou, odolnost proti obrusu a skluznost. Zkoušky byly prováděny dle 

příslušných norem. Souhrn výsledků prováděných zkoušek je uveden v Tab. 18. 

 

 

Tab. 18: Souhrn výsledků prováděných zkoušek 

Celkové vyhodnocení 

Prováděné zkoušky 

Vzorek Odolnost proti působení vody 
a solí 

Přídržnost odtrhovou 
zkouškou 

Odolnost proti 
obrusu 

Odolnost proti 
skluzu 

Beton 3890 [g.m-2] - rozpadlý 3,02 [Mpa] - A 22 - nevhodný 56 - vhodný 

Geo (80) 239 [g.m-2] - slabě narušený 2,63 [Mpa] - A/B 18,5 - vhodný 67 - vhodný 

I meta (225) 582 [g.m-2] - narušený 3,62 [Mpa] - A 17 - vhodný 58 - vhodný 

N meta (225) 229 [g.m-2] - slabě narušený 3,39 [Mpa] - A; A/B 17 - vhodný 59 - vhodný 
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Z výsledků v Tab. 18 je zřejmé, že upravený betonový povrch námi zvolenými druhy 

směsí specifického složení vykazuje podstatně lepší výsledky při působení vody a 

chemických rozmrazovacích látek (CHRL). U odtrhové zkoušky jsou všechny výsledky 

považovány za uspokojivé ve srovnání s referenčním betonem. Zvážíme- li, že při použití 

povrchové úpravy může vzniknout tzv. „pracovní spára“ na rozhraní obou materiálů, můžeme 

tyto výsledky hodnotit za velmi dobré.  

Zkoušky odolnosti proti obrusu a skluzu byly vybrány pro případné použití úprav 

povrchu na betonové dlažební bloky. Výsledky jednotlivých vzorků splnily požadavky 

stanovené normou, až na referenční vzorek. U tohoto vzorku však nebyl předpoklad použití 

pro dlažební bloky, proto jsou jeho výsledky spíše informativní.  

Dá se tedy konstatovat, že námi zvolené úpravy zlepšily vlastnosti povrchu betonu. Je 

tedy na místě, věnovat se výzkumu chování těchto materiálů s použitím jako úprava povrchu i 

do budoucna. Zvláště pak, u geopolymerních směsí, jejichž hlavní složky jsou vyráběny 

jakožto druhotné (odpadní) suroviny při výrobě jiných materiálů.    
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