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Anotace 

Bc.Theimerová, S. Požárně technické vlastnosti lehkých betonů. Diplomová práce. Ostrava: 

VŠB-TUO, 2012. 

 

 Tato diplomová práce se zabývá poţárně technickými vlastnostmi lehkého betonu 

vystaveného vysokým teplotám. Lehké betony, označované LC, jsou vylehčeny dutinami a 

póry v textuře betonu. Pouţívají se do konstrukčně-izolačních, izolačních konstrukcí a někdy i 

ke konstrukčním účelům, pokud vlastní hmotnost konstrukce představuje rozhodující její 

zatíţení. 

 Přes historii a způsoby uţití jsou v práci uvedeny základní charakteristiky jednotlivých 

sloţek a dále i lehkého betonu samotného. Dále uvádí přehled změn fyzikálních a 

mechanických vlastností lehkých betonů při tepelné expozici. 

 

Klíčová slova: lehký beton, tepelné namáhání, explozivní odprýskání. 

 

 

Annotation 

Bc. Theimerová, S. Fire technical properties of lightweight concretes. Diploma work. 

Ostrava: VŠB-TUO, 2012. 

 

 This diploma work deals with studies of fire technical properties of concrete exposed 

to high temperatures. Light concretes indicated LC, are cellular interstices and pores in the 

texture of concrete. They are used as constructional barrier, insulating construction and 

sometimes for constructional purposes when own weight of construction present conclusive 

her weighting.  

 Starting with the history and ways of using the concrete, the thesis continues with 

introducing the basic characteristics of individual components and lightweight concrete itself. 

The diploma work also describes changes in physical and mechanical properties of 

lightweight concrete with fire exposure. 

 

 Key words: lightweight concrete, thermal stress, spalling. 
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1. Úvod 

Beton byl, je a bude jednou z nejrozšířenějších stavebních hmot nejen moderní 

architektury, jíţ se stal neodmyslitelnou součástí.  

Historie betonu sahá aţ do doby Římské říše. Příkladem římské stavby z betonu je 

Pantheon (obrázek č. 1), chrám zasvěcený všem bohům. Byl vybudován počátkem druhého 

století n. l. za vlády císaře Hadriana. Stavba z litého betonu s tufem a pemzou jako plnivem 

má kupoli o rozpětí 43 metry. Do roku 1912 to byla vůbec největší kupole na světě.  

 

 

    Obrázek 1:Pantheon [9] 

 

Ovšem beton, tak jak jej známe dnes, vznikl aţ v roce 1867 ve Francii. Zahradník 

Joseph Monier tehdy poprvé pouţil drátěnou výztuţ ke zpevnění stěn betonových ţardiniér. V 

roce 1867 získal patent na výrobu nádob a nádrţí ze ţeleza a cementu pro zahradnické účely. 

A pak uţ následoval jeden patent za druhým: armované trubky (1868), ţelezobetonové desky 

(1868), dále mosty a klenby, ţelezniční praţce atd. Kdyţ Monier v roce 1906 zemřel, byl uţ 

jeho systém uznávanou technologií. 

 Významnou vlastností betonu je jeho odolnost a pevnost v tlaku. Vynikajícím 

příkladem odolnosti betonu je ponorková základna St.Nazaire ve Francii (viz. obrázek č. 2, 
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č.3 a č. 4). Přestoţe byla postavena v letech 1941-1942, odolala pokusům spojeneckých vojsk 

o její zničení a ani zub času se na ní příliš nepodepsal.  

 

 

  Obrázek 2:Ponorková základna St Nazaire (1941) [17] 

 

 

 

  Obrázek 3: Ponorková základna St.Nazaire po náletech ( 1945) [17] 
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               Obrázek 4: Ponorková základna St.Nazaire v současnosti [17] 

 

 

V současnosti mají nové technologie tendenci směřovat ke zvýšení kvality betonu a 

sniţování zátěţe ţivotního prostředí. Kvalitou betonu můţeme rozumět pouţívání stavební 

chemie (sanační a ochranné povlaky, přísady), zvyšování parametrů betonu např. pevnosti 

v tlaku či trvanlivosti a sníţení křehkosti betonu. Sniţování zátěţe ţivotního prostředí pak 

spočívá v bezodpadové technologii betonu, recyklaci betonového odpadu, sniţování 

hmotnosti betonu s čímţ také souvisí sniţování dopravní zátěţe a úspory neobnovitelných 

zdrojů přírodního kameniva a úspory energetické.  

 Aplikace lehkých betonů se jeví v moderním stavitelství jako velmi perspektivní a je 

proto nezbytné, rozšířit jejich podvědomí nejen u laické veřejnosti.  

Výhodou lehkých betonů oproti obyčejným a těţkým betonům je v prvé řadě jejich 

objemová hmotnost při relativně vysoké pevnosti v tlaku. Sniţují se náklady na dopravu a 

montáţ prvků z lehkého betonu, podporující konstrukce včetně základů jsou méně zatíţeny. 

Mají skvělé tepelně-izolační vlastnosti, vysokou odolnost vůči ohni a vnějším vlivům (mráz, 

střídání teplot).  

 Pro metody navrhování konstrukcí z lehkého betonu platí, ţe musí být kompatibilní 

s navrhováním konstrukcí z normálního betonu a přitom vzít ohled na odlišné chování a 

vlastnosti lehkých betonů.  

Při navrhování poţární odolnosti se vychází z evropských norem, které byly do české 

legislativy implementovány jako tzv.Eurokódy. Pro navrhování konstrukcí z betonu na účinky 
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poţáru je třeba znát měnící se mechanické a tepelné vlastnosti betonu a výztuţe během 

poţáru. Pro hutné betony jsou uvedeny v ČSN EN 1992-1-2 tzv. Eurokód 2.  

Diplomová práce si klade za cíl zjistit dostupné údaje o lehkých betonech a 

moţnostech jejich zkoušení jako podklad pro výpočet poţární odolnosti, které v Eurokódech 

pro tento typ betonu dosud chybí.   
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2. Terminologie a definice  

Terminologie a definice jsou převzaty z ČSN EN 206 – 1. 

 

beton (concrete): materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, 

s přísadami, příměsemi nebo bez nich, který získává své vlastnosti hydratací cementu 

 

čerstvý beton (fresh concrete): beton, který je zcela zamíchán a je ještě v takovém stavu, 

který umoţňuje jeho zhutnění zvoleným způsobem 

 

ztvrdlý beton (hardened concrete): beton, který je v pevném stavu, má jiţ určitou pevnost 

 

prefabrikovaný betonový výrobek (precast concrete element): betonový výrobek, 

zhotovený a ošetřovaný na jiném místě, neţ je jeho konečné pouţití 

 

obyčejný beton (normal-weight concrete): beton, který má po vysušení v sušárně objemovou 

hmotnost větší neţ 2600 kg/m
3  

 

lehký beton (light-weight concrete): beton, který má po vysušení v sušárně objemovou 

hmotnost větší neţ 800 kg/m
3 

a menší neţ 2 000 kg/m
3
 ; je vyráběn zcela nebo jen zčásti 

z pórovitého kameniva 

 

těžký beton (heavy-weight concrete): beton, který má po vysušení v sušárně objemovou 

hmotnost větší neţ 2 600 kg/m
3  

 

vysokopevnostní beton (high-strength concrete): beton, který má pevnostní třídu v tlaku větší 

neţ C 50/60 pro obyčejný a těţký beton a LC 50/55 pro lehký beton 

 

přísada (admixture): materiál, který upravuje vlastnosti čerstvého nebo ztvrdlého betonu, 

přidávaný během míchání betonu v malém mnoţství v poměru k hmotnosti cementu 
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příměs (addition): práškovitý materiál, který se přidává do betonu za účelem zlepšení 

určitých vlastností nebo k docílení speciálních vlastností betonu 

 

kamenivo (aggregate): zrnitý anorganický materiál, vhodný do betonu; kamenivo můţe být 

přírodní, umělé nebo recyklované z materiálu, který byl dříve pouţitý v konstrukci 

 

hutné kamenivo (normal-weight aggregate): kamenivo s objemovou hmotností zrn 

vysušených v sušárně větší neţ 2 000 kg/m
3 

a menší neţ 3 000 kg/m
3 

, stanovenou podle  

EN 1097-6 

 

pórovité kamenivo (light-weight aggregate): kamenivo nerostného původu s objemovou 

hmotností zrn vysušených v sušárně menší nebo rovnou 2 000 kg/m
3
 , stanovenou podle EN 

1097-6 nebo se sypnou hmotnosti volně sypaného kameniva vysušeného v sušárně menší 

nebo rovnou 1 200 kg/m
3  

, stanovenou podle EN 1097-3 

 

těžké kamenivo (heavy-weight aggregate): kamenivo s objemovou hmotností zrn vysušených 

v sušárně větší nebo rovnou 3 000 kg/m
3 

, stanovenou podle EN 1097-6 

 

cement (hydraulické pojivo) (cement(hydraulic binder)): jemně rozemletý anorganický 

materiál, který po smíchání s vodou vytváří kaši, která tuhne a tvrdne hydraulickou reakcí a 

která si po ztvrdnutí zachová pevnost a stálost i pod vodou 

 

účinný obsah vody (effective water content): rozdíl mezi celkovým obsahem vody 

přítomným v čerstvém betonu a vodou nasáknutou kamenivem 

 

vodní součinitel (water/cement ratio): poměr účinného obsahu vody k hmotnosti cementu 

v čerstvém betonu 

 

charakteristická pevnost (characteristic strength): hodnota pevnosti, pro kterou lze očekávat 

niţší hodnoty nejvýše u 5% základního souboru všech moţných výsledků zkoušek pevnosti 

hodnoceného objemu betonu 

 

C…/…  pevnostní třídy obyčejného a těţkého betonu v tlaku 
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LC…/…  pevnostní třídy lehkého betonu v tlaku 
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3. Beton 

Beton je silikátový vícekompozitní materiál, kde matrice je tvořena zatvrdlým 

cementovým kamenem a jako výplň slouţí různé frakce kameniva (definovány jako 

minimální a maximální velikost zrna). Pro výrobu betonu je vhodné pouţívat minimálně dvou 

frakcí kameniva, v praxi se nejčastěji pouţívá tří aţ čtyř frakcí. 

Beton lze z hlediska jeho stavu a struktury dělit na čerstvý a zatvrdlý beton. Za čerstvý 

beton lze povaţovat stav, kdy jednotlivé sloţky betonu – minimálně dvě frakce kameniva 

(drobná frakce 0 – 4 mm a hrubé kamenivo frakce 4 – 22 mm), cement (různé typy a 

pevnostní třídy), záměsová voda a případně příměsi a přísady do betonu jsou smíchány v 

mísícím centru a po transportu uloţeny do výrobní formy (výroba prefabrikátů) nebo bednění 

(monolitická staveništní výroba). [16] 

Po následném zhutnění a proběhnutí hydratačních procesů se struktura betonu mění v 

zatvrdlý stav a vzniká pevný kompaktní materiál, který označujeme jako beton. Základní 

poţadavky na jeho sloţení, vlastnosti a kvalitu jsou definovány v evropské normě ČSN EN 

206-1, které platí pro všechny členské země EU [11]. 

 

3.1. Rozdělení betonu 

Beton rozdělujeme podle několika hledisek: 

 

- podle objemové hmotnosti (závisí na druhu použitého kameniva): 

lehký – s objemovou hmotnostní pod 2 000 kg/m3  

 

obyčejný – s objemovou hmotností 2 000 – 2 600 kg/m3 

    - prostý – s objemovou hmotností 2 000 – 2 400 kg/m
3 

 

    - vyztuţený, ţelezobetonový – s objemovou hmotností 2 400 – 2 600 kg/m
3 

    -  předpjatý – s objemovou hmotností 2 500 – 2 600 kg/m3 

 

těžký -  s objemovou hmotností nad 2 600 kg/m3 (aţ do 4 500 kg/m3) 

 

- podle způsobu a místa uložení do konstrukce:   monolitické  

prefabrikované 
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- podle způsobu využití v konstrukci: tepelně izolační 

       nenosný, výplňový 

nosný  - prostý 

  - vyztuţený, ţelezový 

  - předpjatý 

- s rozptýlenou kovovou nebo 

plastovou výztuţí 

 

- podle zvláštních požadavků na jeho funkci: 

 trvanlivé – odolávající vlivu prostředí a povětrnosti 

 vodostavební – odolávající působení vody, vodotěsné 

 mrazuvzdorné – odolávající střídavým účinkům mrazu a vody 

 korozivzdorné – odolávající účinkům agresivního prostředí 

 provzdušněné – lépe odolávající účinkům mrazu 

 rozpínavé – umoţňující řízené rozpínání 

 stínící – odstiňující ionizující záření 

 tepelně izolační – odolávající účinkům extrémních teplot 

 žárovzdorné – odolávající účinkům ohně a ţáru 

vozovkové a silniční. 

 

- podle způsobu zpracování:  lité 

stříkané 

vibrované 

dusané 

válcované 

vibrolisované 

vakuované – odsávané 

odstřeďované 

provzdušněné 
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- podle míry zpracovatelnosti čerstvé směsi:tekuté 

velmi měkké 

měkké 

málo měkké 

zavlhlé 

tuhé 

velmi tuhé 

 

- podle způsobu dopravy:   zavlhlé až měkké betonové směsi – ve vanových 

přepravnících (bádiích) a gumovým přepravníkem 

tekuté a velmi měkké betonové směsi – 

v autodomíchavačích s čerpáním 

 

- podle způsobu zrání betonu:  zrající v normálních klimatických podmínkách 

          proteplené 

 

- podle jiného použitého pojiva než portlandského nebo směsného cementu: 

 sádrové 

 vápenné 

 polymerové 

 z hlinitanového cementu 

 z jemně mleté granulované vysokopecní strusky 

 živičné 

 

Dále můţeme lehké betony dělit dle druhu pouţitého pórovitého kameniva nebo podle 

objemové hmotnosti malty (s přírodním kamenivem nebo přírodním pískem). 

 Charakterizují se třídou objemové hmotnosti. V tabulce č. 1 jsou uvedeny třídy 

objemové hmotnosti. 
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Tabulka 1: Třídy objemové hmotnosti lehkého betonu[11] 

Třída 

objemové 

hmotnosti 

D 1,0 D 1,2 D 1,4 D 1,6 D 1,8 D 2,0 

Rozsah 

objemové 

hmotnosti 

kg/m
3
 

≥ 800 a 

≤ 1 000 

> 1 000 a 

≤ 1 200 

> 1 200 a 

≤ 1 400 

> 1 400 a 

≤ 1 600 

> 1 600 a 

≤ 1 800 

> 1 800 a 

≤ 2 000 

 

Objemová hmotnost a pevnost lehkého betonu jsou kompetetivní vlastnosti, zlepšení 

jedné z nich současně zhoršuje vlastnost druhou. Obvykle při nízké objemové hmotnosti nelze 

dosáhnout vysoké pevnosti. [16] 

 

V ČR je jediným reprezentantem pórovitého kameniva do lehkých betonů Liapor. [16] 
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4. Lehký beton 

Jsou to betony, které jsou vylehčeny dutinami a póry v textuře. Označují se zkratkou 

LC. 

 

Lehké betony lze rozdělit na:  

- hutné lehké betony z pórovitého kameniva 

-  mezerovité betony 

-  plynobetony 

-  pěnobetony 

 

Pouţívají se do konstrukčně-izolačních, izolačních konstrukcí a někdy i ke konstrukčním 

účelům, pokud vlastní hmotnost konstrukce představuje její rozhodující zatíţení. Mezerovité 

betony mohou také slouţit jako drenáţe. [16] 

 

4.1. Pěnobetony 

 

Pouţívají se k tepelně-izolačním účelům. Vyrábí se aktivačním mícháním cementové 

suspenze s přidáním pěnotvorné přísady. Jsou velmi hygroskopické a jejich pouţití je 

omezeno. [16] 

 

 

                  Obrázek 5: Struktura pěnobetonu[12] 
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4.2. Plynobetony 

 

Plynobetony, nazývané téţ pórobetony, se vyrábějí zvláštním způsobem reakcí 

hliníkového prášku v alkalickém prostředí cemento-písčité nebo vápeno-popílkové suspenze 

uvolňováním vodíku a následným vytvrzováním v autoklávu. [16] 

 

 

    Obrázek 6: Struktura pórobetonu [14] 

 

4.3. Mezerovité betony 

 

  Dle ČSN 73 6124-2 [5] je mezerovitý beton směs s velkým objemem mezer vyrobená 

z frakcí hrubého a drobného kameniva, cementu, vody a případně dalších přísad. Pouţívají se 

zpravidla pro konstrukce s vyššími akustickými nároky - vzduchovou neprůzvučností a 

zvukovou pohltivostí. 
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            Obrázek 7:Struktura mezerovitého lehkého betonu [15] 

 

4.4. Hutné lehké betony z pórovitého kameniva 

 

Jsou to betony, v nichţ cementový tmel vyplňuje mezery mezi zrny pórovitého kameniva 

a po zhutnění betonové směsi není objem póru v cementovém tmelu u: 

   - konstrukčního betonu větší neţ 2  % 

   - konstrukčně-izolačního a tepelně izolačního větší neţ 3 %. 

 

Řadí se do stejných pevnostních tříd jako běţné betony. Struktura hutného lehkého 

betonu je zobrazena na obrázku č. 8. 

 

 

             Obrázek 8:Struktura hutného lehkého betonu[15] 
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5. Složky betonů  

Pro sloţení betonu platí v ČR ČSN EN 206-1 a s ní související normy. 

Hlavními sloţkami jsou plnivo, pojivo a voda. Dále se do betonu přidávají příměsi, za 

účelem úpravy vlastností podle pouţití (agresivita prostředí, vlhkost aj.). 

 

5.1. Plnivo 

 

Hlavní funkcí plniva je vytvoření pevné kostry v betonu s minimální mezerovitostí. 

Nejčastěji pouţívaným plnivem je kamenivo, které zaujímá 75 – 80 % objemu betonu.  

Podle [16] je kamenivem chápána přírodní nebo umělá, převáţně anorganická, zrnitá 

látka určená pro stavební účely o velikosti zrna do 125 mm.  

Do lehkých konstrukčních betonů se pouţívají pórovitá kameniva z přírodních zdrojů 

či průmyslových odpadů. Jedná se zejména o Liapor (v minulosti nazývaný keramzit), 

Lytag, Aardelite (výpal elektrárenských popílků), kamenivo získané výpalem hlušin a 

cihelná drť. 

Kamenivo pro lehké betony je pórovité s objemovou hmotnosti do 2000 kg/m
3
 nebo 

jeho sypná hmotnost nepřesahuje 1200 kg/m
3
. [9] 

Je ţádoucí, aby kamenivo neobsahovalo látky, které by mohly ve styku s cementovým 

tmelem a kamenem způsobovat neţádoucí změny objemu, coţ má za následek změnu 

vnitřního napětí a tím poškozování struktury betonu (sníţení pevnosti betonu). Závislost 

pevnosti a tepelné vodivosti na objemové hmotnosti LC je znázorněno na obrázku č. 9 a 

obrázku č. 10. 
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Obrázek 9: Pevnost lehkých betonů z Liaporu [15] 

A - mezerovité lehké betony z Liaporu, případně v kombinaci s hutným kamenivem  

B - hutné lehké betony z Liaporu 

C - hutné lehké betony z Liaporu s drobným přírodním kamenivem 

D - hutné lehké betony s lehkými druhy Liaporu a s přírodním kamenivem 

E - vysokohodnotné lehké betony z Liaporu 

 

 

 

Obrázek 10: Tepelná vodivost lehkých betonů z Liaporu [15] 

A - mezerovité lehké betony 

 B - hutné lehké betony s obsahem přírodního kameniva do 25 % objemu 

 C - hutné lehké betony s obsahem přírodního kameniva větším než 25 % objemu 
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5.1.1. Keramické kamenivo LIAPOR 

 

Liapor je keramické kamenivo, které se vyrábí z lehce tavitelného jílu. Výroba spočívá 

v drcení a plastifikování jílu, z něhoţ jsou následně vytvářeny granule potřebné velikosti a 

tvaru. Tyto granule následně procházejí rotační pecí, kde expandují při teplotě 1150 °C.  

Plyny vzniklé uvnitř granule nemohou uniknout přes slinutý, zatavený povrch granule, 

který se nachází v pyroplastickém stavu a svou teplotní roztaţností zvětšují objem granulí, 

tj. zvyšují pórovitost střepu. [16] 

Po vychlazení v chladiči je expandovaný granulát přepravován k třídící lince, kde je 

tříděn na jednotlivé frakce 1/4 mm, 4/8 mm a 8/16 mm s různou objemovou hmotností. 

Část Liaporu se dále zpracovává drcením. 

 

 

                                      Obrázek 11:Keramické kamenivo LIAPOR[15] 

 

Liapor se vyznačuje:  

 

- sypnou hmotností 250 - 900 kg/m
3
 

- objemovou hmotností zrn 500 - 1500 kg/m
3
 

- mezerovitostí volně sypaného kameniva 40 - 50 %, setřesitelností 2 - 13 % 

- pevností v tlaku určenou stlačením ve válci 0,7 - 10 MPa 

- mrazuvzdorností, hmotnostním úbytkem po 25 cyklech do 2 %;  

- celkovým obsahem síry 0,2 - 0,5 % hmotnosti, obsahem síranů rozpustných v 

kyselině 0,02 - 0,05 % hmotnosti a obsahem chloridů 0,005 - 0,01 % hmotnosti.  
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5.1.2. Umělé kamenivo Lytag 

 

Lytag je keramické kamenivo jehoţ výroba je zaloţena na zpracování granulovaného 

popílku při teplotách okolo 1100 °C. Ţár způsobí mírné natavení a částečné spojení 

(slinutí) popílkových zrn. Výrobní linka se skládá z dávkovacího šneku, jímţ je dávkován 

popílek do mísiče, kde se s přídavkem vody a malého mnoţství připraví optimální směs. 

Tato směs je dávkována do granulátoru. Vytvořené granule jsou následně rozprostřeny na 

granulační pás a hořákem je zahájen proces tzv. aglomerace. Po prohoření vrstvy, slinutí 

granulí a následném vychlazení na teplotu okolo 250 °C jsou granule mechanicky tříděny 

na sítech.  

Pevnost granulí v tlaku je vyšší neţ 5 MPa a měrná hmotnost se pohybuje okolo 750 – 

1400 kg/m
3
. 

 

5.1.3. Umělé kamenivo Aardelite 

 

Výroba umělého kameniva Aardelite vyuţívá reakce hydroxidu vápenatého ve formě 

vápenné kaše s oxidy obsaţenými v popílku. Následkem reakce, která je podobná tvrdnutí 

betonu, vzniká tvrdý a stabilní materiál. Do mísiče se dávkuje popílek, recyklovaný 

materiál z třídění, vápno, voda, popř. další přísady a vše se důkladně promíchá. Vzniklá 

hmota se přivádí do peletizátoru, kde vznikají pelety (granule) o různé velikosti. 

Působením teploty 70-90 °C pelety vytvrdnou a dávkují se přes mezizásobník do třídiče. 

Rozměrově nevyhovující pelety se vrací zpět na počátek procesu.  

V porovnání s Lytag má Aardelite poněkud horší vlastnosti (menší mrazuvzdornost, 

pevnost, nasákavost), uţívá však méně energeticky náročnou technologii zpracování. [1] 
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     Obrázek 12: Keramické kamenivo Aardelite [1] 

 

Toto kamenivo se vyznačuje: 

- měrnou hmotností 1140 - 1750 kg/m
3
  

- objemovou hmotností zrn 1050 kg/m
3
 

- pevností v tlaku určenou stlačením ve válci 2,5 – 8,4 MPa  

 

5.2. Pojivo 

 

Jako pojivo slouţí v betonové směsi cement. Je to jemně mletá anorganická látka, 

která po smíchání s vodou vytváří kaši, která vlivem hydratačních reakcí a procesů tuhne a 

tvrdne. Svou pevnost a stálost si po zatvrdnutí zachovává i ve vodě. 

Cementy a jejich značení popisuje ČSN EN 197-1. 

 

5.2.1. Rozdělení cementů 

 

 -  podle složení: CEM I -   portlandský cement 

CEM II -  portlandský cement směsný 

CEM III -  vysokopecní cement 

CEM IV - pucolánový cement 

CEM V -  směsný cement 
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- podle množství příměsi:  A - 6 aţ 20% 

B - 21 aţ 35% 

     

- podle použitého druhu příměsí: K - slínek 

S - vysokopecní struska 

D - křemičitý úlet 

P - přírodní pucolány 

V - křemičité popílky 

W - vápenaté popílky 

T - kalcinovaná břidlice 

LL, L – vápence 

 

- podle pevnosti (číslo uvádí v MPa pevnost cementu po 28 dnech): 32,5 

42,5 

52,5 

 

- podle rychlosti vývoje počátečních pevností:  N - normální 

R – rychlý 

 

Pevnost v tlaku se stanovuje podle ČSN EN 196-1. Pro kaţdou třídu normalizovaných 

pevností se rozeznávají dvě podtřídy podle počátečních pevností, a to podtřída s normálními 

počátečními pevnostmi a podtřída s vysokými počátečními pevnostmi (označení R). 

Poţadované podrobnosti mechanických a fyzikálních hodnot (tj. počátku tuhnutí a objemové 

stálosti) uvádí tabulka č. 2: 
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Tabulka 2:Požadavky na mechanické a fyzikální vlastnosti cementů dle ČSN EN 197-1[10] 

 

 

5.3. Voda 

 

Její přítomnost v betonu je nezbytná. V podstatě se jedná o hlavní spouštěč vytvrzovací 

reakce. Mnoţství vody ovlivňuje celkovou kvalitu betonu, v případě nadbytku vody ve 

struktuře můţe nepříznivě ovlivnit chování betonu (explozivní odprýskání). 

 

Z hlediska betonářské technologie plní voda dvě funkce: 

 

- hydratační – podmiňuje hydrataci cementu a spolu s cementem vytváří tuhou 

strukturu cementového kamene. Minimální potřeba vody na hydrataci cementu 

je 23 – 25 % hmotnosti cementu 

 

 - reologickou – čerstvá (nezatuhlá) směs betonu je díky vodě tvárná 

 

Technologicky rozdělujeme vodu na záměsovou (dávkovanou při míšení čerstvého 

betonu) a na ošetřovací (voda dodávaná po zatuhnutí betonu po dobu několika dní pro udrţení 

betonu ve vlhkém stavu). Oba druhy musí vyhovovat poţadavkům ČSN EN 1008. 

 



22 

 

5.4. Příměsi 

 

Příměsi jsou práškové anorganické látky, které se přidávají do betonu za účelem 

zlepšení vlastností. 

Rozeznáváme inertní příměsi, které se nezúčastňují procesu hydratace (jemně mleté 

kamenivo – tzv.filler, pigmenty ) a latentně hydraulické příměsi, které mají skrytou 

schopnost zúčastnit se hydratace (popílek, křemičité úlety). 
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6. Pevnostní třídy betonu  

Pokud se beton klasifikuje podle pevnosti v tlaku, platí pro obyčejný a těţký beton tabulka 

č. 3 a pro lehký beton tabulka č. 4. 

První číslo udává minimální charakteristickou válcovou pevnost v tlaku ve stáří 28 dní, 

stanovenou na válci výšky 300 mm a průměru základny 150 mm. 

Druhé číslo udává minimální charakteristickou pevnost v tlaku na krychli o hraně 150 

mm ve stáří 28 dní. 

 

Tabulka 3: Pevnostní třídy obyčejného a těžkého betonu v tlaku[11] 
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   Tabulka 4:Pevnostní třídy lehkého betonu v tlaku[11] 
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7. Požární bezpečnost 

Při řešení poţární bezpečnosti stavebních konstrukcí je nutné navrhnout stavební 

konstrukci tak, aby po určitou dobu zabránila šíření poţáru a zároveň byla schopna odolávat 

teplotnímu namáhání vznikajícím při poţáru, aniţ by došlo k porušení její funkce.  

Takovéto stavební konstrukce lze označit za pasivní ochranu, která odděluje jednotlivé 

poţární úseky. 

 

     Pro správné navrhnutí je nutné znát hodnoty poţární odolnosti nejen konstrukcí, ale i 

stavebních výrobků. 

 

      Stavebním výrobkem se rozumí věc movitá, určená k uvedení na trh, se základní 

identifikací výroby a s určením pro trvalé zabudování do staveb. 

     Stavební konstrukcí se rozumí část stavebního díla, navrţená a vypočtená v rámci projektu 

individuálně pro jednotlivou konkrétní stavbu a zhotovená na základě stavebních prací přímo 

na stavbě v rámci realizace konkrétního stavebního díla. 

 

Poţární bezpečnost se obvykle vyjadřuje dvěma pojmy: 

 

- reakce stavebních výrobků na oheň: reakce produktu, který je za konkrétních 

podmínek vystaven poţáru. 

 

- požární odolnost stavebních konstrukcí: schopnost produktu splňovat po 

stanovenou dobu poţadovaná kritéria (obvykle: integrita, stabilita a izolační 

schopnost) 

 

7.1. Reakce stavebních výrobků na oheň 

 

Norma ČSN EN 13501-1 klasifikuje samostatně stavební výrobky, mimo podlahových 

krytin a tepelně izolačních výrobků potrubí, a samostatně podlahové krytiny, stejně jako 

tepelně izolační výrobky potrubí.  
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Stavební materiály se dle ČSN 73 0862 (zrušena k 1.1.2004) zatřiďují do 5-ti stupňů 

hořlavosti, které jsou ukazatelem toho, jak přispívají k intenzitě poţáru.  

Zrušená norma ponechává v platnosti výsledky zkoušek. Převod stupňů hořlavosti na třidy 

reakce na oheň je znázorněn v tabulce č. 5. 

 

Tabulka 5: Stupeň hořlavosti x Třída reakce na oheň 

Stupeň hořlavosti 

(ČSN 73 0862 – neplatná) 

Třída reakce na oheň 

(ČSN EN 13501-1) 

A – nehořlavé stavební hmoty A1, A2 

B – nesnadno nehořlavé stavební hmoty B 

C1 – těţce hořlavé stavební hmoty C 

 

C2 – středně hořlavé stavební hmoty D 

 

C3 – lehce hořlavé stavební hmoty E, F 

 

 

7.1.1. Doplňkové značení 

 

Kromě jednotlivých tříd značíme také doplňkové jevy poţáru, kterými jsou vývoj 

kouře a odkapávání hořících částic při poţáru. Vývoj kouře značíme u tříd A2, B, C a D 

pomocí značek s1 (nejpřísnější kritérium), s2 a s3. Odkapávání hořících částic pro třídy A2, 

B, C, D a E pomocí značek d0 (nesmí se vyskytovat ţádné odkapávající částice), d1 a d2.  

Doplňkové značení je znázorněno v tabulce č. 6 a č. 7. 
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Tabulka 6: Doplňkové značení třídy reakce na oheň[18] 
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Tabulka 7: Doplňkové značení - vývin kouře a odkapávání hořících částic[18] 

 

 

 Beton jako výrobek je dle ČSN EN 13501-1 zařazen do kategorie A1. 
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7.2. Požární odolnost stavebních konstrukcí 

 

Schopnost stavebních konstrukcí odolávat účinkům poţáru je nazývána poţární odolností. 

Je to doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat účinkům poţáru, a je 

charakterizována mezními stavy (nosnost, celistvost, izolační schopnost aj.).  

Uvádí se v minutách v základní hodnotové stupnici: 1s., 30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut.  

Ověřování poţární odolnosti se provádí zkouškou nebo na základě výpočtu, extrapolace i 

porovnávání dle zkušebních norem a předpisů. Nejčastěji pouţívaná klasifikace poţární 

odolnosti stavebních konstrukcí je znázorněna na obrázku č. 13.  

 

 

Obrázek 13: Popis nejčastěji užívaných značek charakteristických vlastností požární odolnosti konstrukcí 

[13] 

 

Legenda k obr. 13: 

X(t), Z - charakteristické vlastnosti požární odolnosti 

DPY, DP1, DP2, DP3 - druh konstrukční části 

R - nosnost konstrukce 

E - celistvost konstrukce 

I - tepelná izolace konstrukce 

W - hustota tepelného toku či radiace z povrchu konstrukce 

M - mechanická odolnost 

X(t)DPY- Z 

R,E,I,W,M DP1,DP2,DP3 S,C 

X(t) DPY Z 
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S - kouřotěsnost konstrukce 

C - samozavírací zařízení požárních uzávěrů 

 

 

 

 

Obrázek 14: Třídění konstrukčních prvků: a) konstrukce DP1; b) konstrukce DP2; c) konstrukce DP3[20] 

 

Další značení je rozvedeno v ČSN EN 13501-1 a ČSN EN 13501-2. Hodnota 

poţadované poţární odolnosti stavební konstrukce závisí na jejím tepelném zatíţení, na 

významu a druhu konstrukce a výšce objektu. [13] 

Bliţší poţadavky na poţární odolnost stavebních konstrukcí stanovují normy  

ČSN 73 08××. 

 

7.2.1. Ověřování požární odolnosti stavebních konstrukcí 

 

Dle [6] je moţné provést posouzení poţární odolnosti: 

 

podle času: porovnává se hodnota poţadované poţární odolnosti stanovená dle 

příslušných norem (ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804) s reálnou hodnotou poţární 

odolnosti uvedenou ve zkušebním protokolu, normě ČSN 73 0821 nebo v Eurokódech. 

 

podle teploty: hodnota poţární odolnosti je ve většině případů dosaţena 

v okamţiku, kdy teplota posuzovaného prvku je rovna kritické teplotě tohoto prvku. 
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podle únosnosti: poţární odolnost pracuje s návrhovými hodnotami únosnosti 

Rd a účinků zatíţení Ed  při pokojových teplotách, které se upravují na návrhové 

hodnoty při poţáru(Rd,fi a Ed,fi). Tyto hodnoty jsou upraveny dílčími součiniteli 

bezpečnosti.  
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8. Chování betonu při požáru 

Základ betonu tvoří obvykle minerální kamenivo spojené pojivem. Má velmi dobrou 

pevnost v tlaku a naopak menší pevnost v tahu, proto se v místech takovýchto tahových napětí 

vkládá betonářská výztuţ. 

Ačkoliv je beton nehořlavý materiál, vlivem vysokých teplot při poţáru se zmenšuje 

pevnost betonu a betonářské výztuţe a je narušena soudrţnost a celistvost betonového prvku 

či konstrukce. 

 

8.1. Změny betonu za vysokých teplot 

Působením vysokých teplot dochází v betonu k fyzikálním a chemickým změnám. Na 

velikost těchto změn mají vliv faktory vnitřní (kvalita materiálu) a vnější (průběh teplot, 

délka tepelné zátěţe, namáhání konstrukce, přestup tepla atd.). 

 

 Odhad teploty dosaţené během poţáru lze provézt vizuálním vyšetřením barevných 

změn betonu nebo rozsahu jeho porušení. 
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       Obrázek 15: Změny betonu během tepelného působení[13] 

 

Z obrázku č. 15 je patrné, ţe při teplotách okolo 100 °C se začíná odpařovat fyzikálně 

vázaná voda a vlhkost v pórech. Současně při tomto ději dochází k zvyšování pevnosti 

betonu. Na rychlost odpařování má vliv druh betonu a jeho technologické provedení. Čím je 

stavivo pórovitější, tím menší překáţky jsou unikající vodě kladeny a vnitřní napětí pak 

nemusí mít zákonitě strmý nárůst. Zde se kladně projevuje struktura hutných lehkých 

mezerovitých betonů, jejichţ textura je vyplněna póry a dutinami a beton má i po zahřátí 

moţnost rozpínat se. Protoţe si dokáţe beton v průběhu času vlivem ochlazování doplnit 

vlhkost z okolí, je tento děj jevem vratným. 

 

Při teplotách přesahujících 300 °C bývá jiţ beton rozrušen mikrotrhlinami a vlivem 

prudké expanze páry můţe dojít k expolzivnímu odprýskání (odprýsknutí horní vrstvy 

betonu). 
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S postupným zvyšováním teploty dochází k degradaci pevnosti betonu. Ta se začíná 

projevovat jiţ mezi 200 – 250 °C. 

 

Dojde-li během poţáru k této degradaci, po odeznění tepelného působení jiţ nenabude 

pevnost betonu původních hodnot. 

Bliţší změny při tepelném působení jsou uvedeny v [13]. 

 

8.2. Změny ocelové výztuže betonu za vysokých teplot 

Ocelová výztuţ se vkládá do míst s tahovým napětím, kde je spolupůsobením betonu 

zajištěna únosnost ţelezobetonového průřezu. Vzhledem k tomu, ţe ocel je citlivější na 

účinky vysokých teplot neţ beton (kritická teplota betonářské výztuţe je cca. 500°C ), je 

ocelová výztuţ chráněna tzv. krycí vrstvou betonu. Krycí vrstva betonu chrání výztuţ před 

vlivy okolí, čímţ je dosaţeno trvanlivosti konstrukce a v případě poţáru omezuje nepříznivé 

účinky vysokých teplot. 

K ovlivnění soudrţnosti betonu a ocelové výztuţe dochází z důvodu větší rozpínavosti 

ocelové výztuţe oproti betonu. Za normálních teplot jsou součinitelé teplotní roztaţnosti obou 

materiálů na přibliţně stejných hodnotách. Při nárůstu teplot nad 100 °C nabývá součinitel 

teplotní roztaţnosti oceli vyšších hodnot neţ u betonu, čímţ dochází ke vzniku napětí a 

sniţování soudrţnosti betonu a výztuţe. 

 

8.3. Odštěpování betonu 

Odštěpování je přirozenou odezvou betonové konstrukce na vysoké teploty vznikající při 

poţáru. Ztráta povrchové hmoty konstrukce v důsledku odštěpování betonu vede ke 

zvyšování rychlosti růstu teploty ve zbývající části zasaţeného prvku a dalším následujícím 

podpovrchovým odštěpováním a tím k redukci únosnosti zatíţeného konstrukčního prvku. 

Na tepelné odprýskání betonu má vliv mnoho faktorů, zejména: typ pouţitého cementu a 

kameniva, rychlost tepelného zatíţení, profil teplotní křivky, rozsah tlakových napětí, vnější 

silové zatíţení, bránění tepelné expanzi, rychlost tepelné expanze vlhkosti vypařováním vody 

obsaţené ve struktuře betonu. 
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Podle charakteru odprýsknutí můţeme rozlišovat:  

- explozivní odprýskání 

   - plošné odprýskání 

- štěpení a odprýsknutí části kameniva 

   - oddělení hran a rohových částí 

- odprýskání v důsledku chemického narušení 

 

Norma ČSN EN 1992-1-2 však rozlišuje pouze dva druhy odprýskání: 

- explozivní odprýskání 

- odpadávání betonu 

 

8.3.1. Explozivní odštěpování 

Explozivní odštěpování (také explozivní odprýsknutí, explosive spalling) se projevuje 

v rané fázi, přibliţně do 20-30 minut po vzniku poţáru. Projevuje se prudkým odlupováním 

částí betonu. Rozsah plošného odprýsknutí je 100 – 300 mm, v hloubce 15 – 40 mm při 

teplotním rozsahu 150 – 400 °C.  

Nebezpečí explozivního odprýsknutí můţe být minimalizováno nebo úplně vyloučeno 

uţitím vhodně zvoleného průřezu (viz. obrázek č. 16). [4] V takovémto průřezu roste teplota 

pomaleji a pohyb vody a páry je pomalejší.  
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Obrázek 16:Nebezpečí explozivního odprýsknutí v závislosti na rozměrech průřezu[4] 

 

8.3.2. Odpadávání betonu 

Vzniká v pozdějších fázích poţáru, postupnou degradací vlastností betonu a 

porušením soudrţnosti. Vyskytuje se zejména u konstrukcí s větším jmenovitým krytím. 

EC2 udává, ţe pokud je osová vzdálenost výztuţe od povrchu 70 mm a více a nebyly 

provedeny zkoušky prokazující, ţe k odpadávání betonu nedojde, má se provést 

povrchová výztuţ sítí. Vyztuţená síť umístěná u povrchu musí být z prutů s průměrem 

nejméně 4 mm a s roztečemi nejvýše 100 mm. 
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9. Mechanické vlastnosti během požáru podle Eurokódů 

9.1. Beton  

 

Poţadavky na mechanickou odolnost betonu při poţáru jsou specifikovány v ČSN EN 

1992-1-2 tzv.Eurokód 2.  

 

9.1.1. Pevnostní a deformační vlastnosti 

 

Pevnostní a deformační vlastnosti jednoose namáhaného betonu při zvýšených 

teplotách se uvaţují podle pracovního diagramu znázorněnému na obrázku č. 18. 

 

Obrázek 17: Pracovní diagram betonu v tlaku při zvýšených teplotách [7] 

 

Pracovní diagram je definován dvěma parametry: 

    - pevností v tlaku fc,θ 

    - poměrným přetvořením ε c1,θ  odpovídajícím fc,θ 

 

Norma uvádí, ţe pracovní diagramy platí pro rychlost zahřívání v rozmezí 2 – 50 

K.min
-1 

(coţ odpovídá tzv. normovému poţáru). 

Přírůstek pevnosti betonu při ochlazování se nemá uvaţovat. Příslušné hodnoty 

parametrů pracovního diagramu v závislosti na teplotě jsou uvedeny v tabulce č. 8.  
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  Tabulka 8: Pevnostní a deformační charakteristiky betonu v závislosti na teplotě [7]  

 

 

Pevnost betonu v tahu se zanedbává. Přesto je v případě potřeby uvedena v ČSN EN. 

 

9.2. Betonářská ocel 

  Pevnostní a deformační vlastnosti betonářské oceli válcované za tepla a tvářené za 

studena jsou charakterizovány pracovním diagramem znázorněným na obrázku č. 19. 

 

Obrázek 18: Pracovní diagram betonářské výztuže během požáru [7] 
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Pracovní diagram je charakterizován:  

- sklonem v lineárně pruţné oblasti Es,θ 

- charakteristickou hodnotou meze úměrnosti fspk,θ 

- maximálním napětím fsyk,θ 

 

Příslušné hodnoty parametrů pracovního diagramu v závislosti na teplotě jsou uvedeny 

v tabulce č. 9. 

 

  Tabulka 9: Parametry pracovního diagramu betonářské oceli v závislosti na teplotě [7]  

 

 

 

  



40 

 

 

10.  Průběh zkoušek pro zjištění fyzikálně-mechanických vlastností LC 

 

Výsledky fyzikálně-mechanických vlastností LC při vysokých teplotách se obtíţně 

srovnávají. V normách zabývajících se betonem a poţární odolností jsou vlastnosti 

lehkých betonů zmíněny jen okrajově a v některých nejsou LC zahrnuty vůbec.  

 

Jednou z moţností, jak zjistit vlastnosti LC při zvýšených teplotách je srovnání 

výsledků ze zahraničí. Tyto výsledky se však obtíţně srovnávají, protoţe informace 

výzkumných zpráv jsou neúplné, není přesně popsána metodika zkoušení, výsledky jsou 

nekompletní. Rozdílné je i sloţení betonové směsi, velikost vzorků či vnější podmínky 

(vlhkost, tlak vzduchu aj.). Zkušební zařízení je rozdílné kvality a spolehlivosti.  

 

Pro zkušební metody je důleţité rozlišovat, zda byl vzorek zkoušen za stálé teploty 

nebo za neustálené teploty. Je to z toho důvodu, ţe materiál je při poţáru obvykle 

vystaven proměnlivému teplotnímu zatíţení.  

 

K určení poţární odolnosti jsou tedy vhodnější metody při neustálené teplotě, které 

více připomínají teplotní namáhání při poţáru. 

 

10.1. Zkušební metody mechanických vlastností 

 

Hlavními parametry jsou způsoby zahřívání vzorku, řízení (kontrola) přetvoření. Tyto 

parametry mohou být během zkoušky konstantní nebo proměnné.  

 

Na obrázku č. 19 je znázorněno šest reţimů, za kterých jsou určovány mechanické 

vlastnosti zkušebních vzorků za stacionární a nestacionární teploty. 
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Obrázek 19: Šest režimů pro určení mechanických vlastností [4] 
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10.1.1. Stacionární zkoušky  

 

Jsou charakterizovány dobou ohřívání th a dobou ts, během níţ je teplota vzorku 

stabilizována před vnesením zatíţení. Doba ts závisí na rozměrech zkušebního tělesa a 

nebývá delší neţ 0,5 th.  

 

10.1.2. Nestacionární zkoušky  

 

Jsou charakterizovány proměnnou teplotou, obvykle lineárně vzrůstající. Zatíţení 

zkušebního tělesa můţe být vneseno předem nebo během zkoušky. Zkušební těleso se 

ohřívá rychlostí Ṫ= 5 aţ 50 °C.min
-1

 aţ do porušení. Napětí se zpravidla udrţuje 

konstantní. Celkové přetvoření jako funkce času a teploty je zaznamenáváno aţ do 

meze porušení. 

 

10.2. Výsledky zkoušek a doporučené návrhové křivky 

 

Většina dosavadních výsledků byla získána za pomocí stacionárních zkoušek. 

V budoucnu by však bylo vhodnější dát přednost výsledkům nestacionárních zkoušek. 

 Pro kaţdou testovanou vlastnost je doporučena jedna nebo více praktických 

návrhových křivek. Tyto návrhové křivky jsou vţdy na straně vyšší bezpečnosti 

posuzované konstrukce.  

 

V rámci mechanických vlastností materiálů jsou to obvykle střední (charakteristické) 

hodnoty. U teplotně-technických vlastností betonu a výztuţe je situace komplikovanější 

z důvodu teplotního chování, které je většinou určováno teplotní vodivostí a=λ/c. ρ. 

Přestoţe je teplotní vodivost kombinací tepelných a fyzikálních vlastností materiálů, 

ukázalo se, ţe výpočet teplotního pole provedený s takto určenými vlastnostmi poskytuje 

bezpečné hodnoty poţární odolnosti.  

Hodnoty doporučených teplotních vlastností lze pro potřeby návrhu uvaţovat za velmi 

blízké charakteristickým hodnotám. 
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10.3. Fyzikální vlastnosti betonu 

 

Rozdělení teplot uvnitř daného průřezu konstrukcí popisujeme podle Fourierovy 

parciální diferenciální rovnicí vedení tepla. Pouţitými veličinami jsou zde tepelná 

vodivost λ, měrné teplo c a objemová hmotnost ρ. Účinek vlhkosti betonu lze sníţit 

úpravou hodnoty měrného tepla c. 

 

10.3.1. Tepelná vodivost 

 

S rostoucí teplotou tepelná vodivost betonu λ klesá. Pod 100 °C je tepelná 

vodivost ovlivněna vlhkostí betonu.  

 

                        Obrázek 20: Tepelná vodivost λ (T) pro různé druhy betonu[4] 

 

  Z obr.č.20 je patrné, ţe lehké betony mají oproti obyčejným betonům niţší 

tepelnou vodivost. 
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10.3.2. Měrné teplo       

 

                    Obrázek 21: Měrné teplo c (T) pro různé druhy betonu[4] 

 

Z obrázku č. 21 je patrné, ţe měrné teplo lehkých betonů výrazněji vzrůstá do 

teploty okolo 100 °C. To můţe být způsobeno vypařováním volné vody v betonu. 

V dalších fázích zvyšování teploty se měrné teplo výrazněji nemění. Druh pouţitého 

kameniva se zde výrazněji neprojevuje. 

 

10.3.3. Objemová hmotnost 

 

 
 Změny objemové hmotnosti nejsou, dle Bulletin D’Information No 208, při 

rostoucí teplotě příliš výrazné. 

   

10.3.4. Teplotní součinitel délkové roztažnosti 

Teplotní součinitel délkové roztaţnosti u lehkých betonů s pórovitým kamenivem 

se vzrůstající teplotou je znázorněn na obrázku č. 22,  z něhoţ plyne konstantní 

hodnota αbt=0,75.10
-5 

K
-1

. 
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Obrázek 22: Teplotní roztažnost betonu s různým kamenivem[4] 

 

  
Hodnoty uvedené na obrázku č. 22 byly naměřeny na nezatíţených zkušebních 

tělesech. Některé druhy betonu by mohly v důsledku teplotního smršťování vykazovat 

omezení teplotní délkové roztaţnosti. 
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10.4. Mechanické vlastnosti 

 

Významným změnám podléhají při zvýšených teplotách i mechanické vlastnosti betonu. 

Provedené výzkumy poukazují na řadu parametrů, které je třeba zohlednit při navrhování 

poţární odolnosti betonových konstrukcí (druh kameniva, druh a mnoţství pojiva, vlhkost 

betonu, rychlost zahřívání, max. dosaţená teplota). Dále je také třeba zohlednit i mechanické 

namáhání posuzovaného prvku betonové konstrukce během zahřívání. Zatíţená zkušební 

tělesa během zkoušky vykazovala poněkud vyšší pevnost neţ nezatíţená v důsledku 

dotvarování a relaxace betonu. 

 

10.4.1. Pevnost v tlaku 

Pokles pevnosti lehkých betonů je obecně niţší neţ u obyčejných betonů.  

 

 

Obrázek 23: Pevnost v tlaku lehkého betonu s pórovitým kamenivem za zvýšených teplot[4] 

 

Na obrázku č. 23 je zaznamenán pokles pevnosti v tlaku lehkého betonu s pórovitým 

kamenivem v závislosti na zvyšující se teplotě. 
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Lze jej
 

vyjádřit pomocí součinitele podmínek působení ᵞbct , v tomto případě 

vyjadřujícího vliv krátkodobého zvýšení teploty při poţáru: 

- pro T≤ 300°C
  : 

 ᵞbct=1 

- pro T› 300°C
  : 

 ᵞbct=1,36-0,0012 T 

 

10.4.2. Pevnost v tahu 

U lehkých betonů není pevnost v tahu rozhodující vlastnost. 

 

 

10.4.3. Modul pružnosti betonu 

 

Pokles modulu pruţnosti betonu má podobný průběh jako pokles pevnosti 

v tlaku.  

 

Obrázek 24: Vliv teploty na modul pružnosti různých druhů betonů - stacionární 

zkoušky [4] 
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Na obrázku č. 24 jsou vyneseny výsledky zkoušek betonů s různým druhem 

kameniva a doporučené návrhové závislosti, které lze vyjádřit ve tvaru:  

 

pro obyčejný beton: 

- při T≤ 60°C
  
  ᵞt=1 

- při T› 60°C  ᵞt=1,084-0,0014 T 

 

  pro lehký beton s pórovitým kamenivem: 

- při T≤ 60°C
  
  ᵞt=1 

- při T› 60°C  ᵞt=1,057-0,00095 T 

 

Dále je třeba brát v úvahu další charakteristiky, jako např. pracovní diagram 

betonu, mezní přetvoření, dotvarování a relaxaci popř. přetvoření. 
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11.  Experimentální část 

Cílem experimentální části práce bylo navrhnout metodiku průběhu zkoušení pro 

zjištění vlivu vysokých teplot na lehké betony.  

 

11.1. Návrh metodiky zkoušení 

V prvé řadě je třeba určit konkrétní recepturu lehkého betonu, která bude podrobena 

dalšímu zkoumání. Po výběru receptury se zhotoví sada zkušebních těles. 

 

Rozměry zkušebních těles: 

 - krychle o hraně 150 mm 

 - trámce o velikosti 150x150x400 mm 

 - válce o průměru 150mm a výšce 300 mm 

 

Následně jsou zkušební tělesa uloţena k vyzrání v běţných laboratorních podmínkách. Po 

28 dnech zrání je část vzorků od kaţdého zkušebního tělesa podrobena zkouškám pro zjištění 

pevnosti v tlaku podle ČSN EN 12390-3 a zjištění objemové hmotnosti podle ČSN EN 

12390-7. 

 

Po zaznamenání dosaţených údajů, se postupně od kaţdého zkušebního tělesa vloţí sada 

vzorků do pece, kde jsou následně teplotně namáhány.  

 

Pro zjištění jak se mění pevnost v tlaku a objemová hmotnost po tepelném namáhání se 

vţdy 3x vzorky vloţí do pece a jsou postupně teplotně namáhány. 

 

Při dosaţení konkrétní teploty (200°C, 400°C, 600°C a 900°C) je tato teplota udrţována 

po dobu 60min. Následně jsou vzorky ponechány v peci k postupnému ochlazení na 

laboratorní teplotu.  

Po ochlazení jsou vzorky podrobeny zkouškám pro zjištění pevnosti v tlaku a zjištění 

objemové hmotnosti. 

 

http://shop.normy.biz/d.php?k=84334
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Výsledkem zkoušky je procentuální rozdíl v pevnosti v tlaku a objemové hmotnosti před a 

po tepelném namáhání. 
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12. Závěr 

Diplomová práce byla zaměřena na zjištění existence údajů o poţárně technických 

vlastnostech lehkých betonů.  

V úvodu práce je pro lepší orientaci uvedena terminologie a definici týkající se 

problematiky betonů. Další část analyzuje rozdělení betonů a sloţky lehkých betonů, které 

mohou mít zásadní vliv na kvalitu betonu. 

Dále je rozvedena problematika poţární bezpečnosti a poţární odolnosti betonů.  

Problematika stanovení poţárně technických vlastností lehkých betonů je závislá na 

znalosti fyzikálně-mechanických změn ve vlastnostech lehkých betonů při působení vysokých 

teplot. Provádění zkoušek zaměřených na tyto vlastnosti jsou velmi nákladné a zdlouhavé. 

Zřejmě proto se tyto zkoušky uskutečnily pouze ve vyspělejších zemích (USA, Francie). 

Výsledky těchto testů jsou však velmi obtíţně dostupné. Chybí přesný popis pouţitých betonů 

a způsob teplotního namáhání.  

V současných normách a pramenech jsou lehké betony zmíněny jen okrajově.  

V poslední části práce jsou uvedeny výsledky zkoušek, zveřejněné v Bulletin 

D’Information No 208 s následným návrhem zkoušky pevnosti v tlaku a změny objemové 

hmotnosti lehkých betonů při zvýšených teplotách.  

V minulosti byly provedeny na FAST VŠB-TUO experimenty zaměřené na zkoušky 

pevnosti betonu bezprostředně po tepelném namáhání. Zkoušky však byly zastaveny z důvodu 

ohroţení další funkceschopnosti lisu, který by mohl být zničen vloţením horkého vzorku. 

Dalším problémem, který nastal, byla moţnost rozpadu vzorku vlivem současného namáhání 

teplem a tlakem. 

Problematice zkoušení vlastností lehkých betonů je třeba se dále rozvíjet. Jedná se 

stavební materiál, který dává betonu naprosto nové dimenze. Bylo by škoda nevěnovat tomuto 

materiálu dostatečnou pozornost. 
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